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mara dos Depul3dosl Sen AntoniO Carlo.s Maplhlles
Pare.:er n' 132197 - Conussllo O.retora, que apresenl3 redação final ao PDL ~ 10195-CN Sen Anroruo
Carlos Magalltlles.
Parecer~ 133197- COIIUssio de Relaç6es Exte·
nores e Defesa Naaonal. sobR o PDL n' 11197 ln'
317196, na Cimara dos DepuradoS!, que aprova o texto
do Aconlo de Cooperaçllo Consular entre a Repliblt.:a
Federatl\a do Brmle a Replibhca Ponuguesa. para Pro·
teção r Ass1Sti:11C1a ~ular aos seus Nac•ona~s em Tercc1ros Países. crlebrado em Lisboa. em 20-7-95 Sen
Carlos W1lson
Parecer n' 134197 - Conussão do Relao,'iies Exte·
nores e Defesa Nac1onal sobre o PDL ri=- 1~7 (n!
3 l b/96 na Carnara dos De rotado :!o 1. qu~ aprova o lell.tO
do A)us.te Complememar

8('1

Acordo de Cooperação

C1enulica Tecn1C.1 c Tecnolog•ca para Cooperação na
Area d.e Transportes c.:lebrado enut• o GO\emo daRepubhca Fedcrauva do Bras1l e o Governo de Cuba em
H.J .. ana, em 30-1-96 Sen Bem::ardo Cabral
Parecer r;. I 35197 - Com1ssJo de RelaçVes E.JI.lenores e Defesa Nac10nal. sobre o PDL n!! 2QI97 tnf
335/96 na Cãmara dos Deputados) que aprova o texto
do Acordo sobre Quarcn1ena Vegrtal. celebrado enue o
Govrmo da Republica Federauu do Bra~11 e o Governo
d.3 Repúbhca Popular doi Chma em BeiJmg em 13-1295 Sen Romeu Tuma
Pare«r n! 136197 - Conussão de Relações Extenores e Defe!loa Nacional. sobre o PDL n2 2'1197 1n!=
312196 na Cãmara dos Deputadosl. que aprova o texto
~l Acordo. por Troc.1 de Notas, que re~lamrnta a cessão de uma Companhia de lnfarnana do Ex.ercno à Operação de Paz na ONU e Moçatnbtque !ONUMOZ~ ceie·
brado entre o Governo da Replibhca F~rauva do Bra~
s•l e a Or(!:aruzação das Nações Uruda.o; Sen Romeu
Tuma
Parecer n' 137197- Conussio de Rei~• ExtenORs e Defesa NIICional. sobre o PDL n' 23197 ln'
3 29196, na Cãmara dos Deputados t, que aprova o texto
do Acordo enue o Oovemo da Repubhca Federauva do
Bras1l r o Governo da Republica Francesa. relauvo ao
Emprego Assalanado dos Fanuhares dos Agentes de
Mtssões Ofic1ms de cada Estado no outro celebrado em
Pans em 28-5-96 Sen Jose ~npmo
Patec:er n' 138197 - Conussao de Relações Extenorrs e Defesa Nacional. 110bre o PDL o! 24197 tn!
378197. na Cãmara dos Deputados I. quo aprova o texto
do Acordo de ComplementaÇão Econônuca entre o Mercosul e a Boüv1a. celebrado durante a lllnma reuruão do
Conselho do Merrosul. realtzada em Fonaleza nos dias
16el7-12-96 Sen Carlos Wtlson
Parec:er n' 139197 - Conussilo de Relações Exk:·
norer. e Defesa Nac1onal, sobre o PDL d! 27197 lnl
369196 na Cãmara dos Deputados I. que aprova o texto
do Acordo. por Troca de Now.. relauvo a um emprésumo Japones concec:bdo aos Estados de Santa Catanna.

n
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Paraná. Balua e Ceari, para proJeto• amblenws, colebrado entR o Governo da Replibltca Fedmnva do Br.oSll e o Oovemo do Japão. em 26-S-96 5en Castldo
Maldaner

107
184

73

Parecer n2 140197 - Conussão de Assuntos Soaats. sobRo PLS ~ 55/96, de aurona do Senador Castldo Maldaner. que alter.o o § 3" do art 20 da Le1 n'
8 742193 Sen Valnur Campelo
Parec:er n' 141197 - COIIUssio de Assuntos Soaats. sobR o PLS n' 64196. de aurona do Senador Ney
Suassuna qur restnnge a venda de esr.er61drs ou peptideos anaboltzantes Sen José Alves
98
Parecer n! 142197 - Conussão de Assumos Soc1atS, sobre o PLS n' 17196. de outona da Senador.o Enuha Fernandes. que d•spõe sobre a produção. uuhzação e
a comerc•ahzaç.k.., nl:' remtóno brasileiro de subsláncJas
qumucas d(l prupo dos dorofluorcarbono ICfC) Scn
Osmar Olar.
Parecer rfl. 143197- Com1ssâo de Assuntos Econõm.~cor, sobre a Mensagem n! 168197 tn! 419196. na
98 ongemJ qu~ e!Kanunha ao Senado Federal a Programa
ção Monetária relativa ao :!.!.tnmesue de 1996 com esuman vas da!lo fa~xas da vanação dos pnnc1p31S agregados
monelános. an'11se da evoluçio da econorma nacional
prevista para o tnmeslre e as JUSbficauvas pertinentes
Sen Espend1ão Anun
Paret'f'r n! 144197- Cormssão de Assuntos &o99 nónucos. sobre a Mensagem rt'l 205196 tn! 714196. na
ontzeml. que encanunha ao Senado Federal a Programação Monetária relaava ao 3! tnmestre de 1996. com esumauv~ü das fmxas de vanação dos pnnc1pms &.Jiegados
monetános análise da evolução da econooua nac1onal
prev1sta para o tnmestre e JUSUficanvas perunentes Sen
Espendlão Anun
Parecer d! 145197 - Comissão de Assuntos Econõnucos. sobre a Mensagem~ 247196 t~ I 181196. na
100 ongem 1. do Pres1denre Fernando Hennque Cardoso. que
encanunha ao Senado Federal a Programa;llo Monetilna
relabva 3('14! rnmestre de 1996, com esnmauvas das fllx.as de vanação dos pnnapaJs apegados monetános.
análise da evolução da econorrua naciOnal prrv1sta para
o tnmestre e as JUSUficauvas pernnentes Sen Vtlson
Kletnubtng
Parecer rf!. 146197- Conussão de Assuntos EcolO~
n6nucos sobre o OfiCIO "S' n' 281!1710f l'resl-574197,
na on~J que encanunha sobcnação do Governo do
Esl3do da Baltta. para que possa connmr operação do
aidno JUDIO ao Overseas Econonuc Cooperaaon Fund OECF. no valor de Y7 895 000 000.00 (sete btlhiles e
onocentos e noventa e c1nco nulhões de 1enes) equ1valentes a R$71 652 651,50 a preços de 29-11-96. CUJOS
103 recursos serão desunados a finanCiar o Programa de Saneamento Amb1ental de Salvador e Cidades do Entorno
da Baltta de Todos os Santos Sen Waldeck Omelas
Parecer ri' 147197- Conussio Duetora. que apresenta redaçllo final do PR ~ 45197 5en Ronaldo Cunha
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175
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vm
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disp6e sobre a aptesentaçlo de receitoário agron6mico
~ a oblenÇio de financwnento agrfcola. Sen. Jonas

Pinheiro............................................................................ .
Pmcer r'- 167/97- Comissão de Assunl05 Econllmicos, sobre o PLC r'- 42195 (PL n!! 2.56011!9. na oriJeml. que disp6e sobre a apraentaçlo de roc:eiiUário
agronllmico para a obtençlo de financiamento agrícola.
Sen. Jonas Pinheiro.......................................................... .
Parecer n!! 168197 - Comisslo de Constitoiçlo.
Justiça e Cidadania. sobre a PEC r'- 34195. tendo como
J! siparario. o Senador Carlos Parrnciniu. que dispOr
sobre a duraçlo dos mandatos dos ProfeiiOS e Vereadores a serem eleitos nas eleições de 199b. Sen. José Fogaça...................•...................................................................
Parecer n!! 169/97 - ComissJo de ConshiUiçlo.
Justiça e Cidadania. sobre o PLS ~ 31:!195. de autoria
da Senadora Jllnia Marise. que acrescerna pill'ái!rafo 3('1
an. 92 da Lei nl4.737165. que instnu: ,, Códi[!CI Eleito·
1111. Sen. JOM! Fogaça....................................................... .
Parecer n!! I70197 - Comissãc' de Constituiçio.
Justi(a e Cidadania. sohrr fi PLS n~ li 5JI:ol6. de autoria
do Senador Odacir Soare!., que restnnj!e o USI) de capu7
em operaç~s policiais. Sen. Romeu Tuma..................... .
Parecer nl171197- Comissdo dr Assuntos Ecuaõmicos. sobre o Oficio "S" rf: '2.9197. do Pres1dcnte do
Banco Central do Brasil. encanunhandt, au St:nado Federal solicitaçlo do Governo do Estado de Santa Catarina. no sentido de que seja autorizada a em1:s.Siio de Letrali Financeiras do Te~~oouru do Estado dC' Santa Catarina
- LfTSC. destinando-se O!!- recui"SS!o ao guo da di\·idil
mobiliária do Eslado. vencível no 12 scrr.estre de 1997.
Sen. Espcridilo Amin ...................................................... .
Parecer n! 172197- Comisslo Diretora. que apresenta redaçlo final do PDL n!! 24197 ln' 378/97, na Cãmara dos Deputados). Sen. Rooaldo Cunha Lima........... .
Pare=- oral à Emenda n" 1-PLES ao PR n!! 5-l/97
lapresenladn pela Comissio de Assuntos EconõmiL"OS
como c:onduslo de seu Parecer n!! 171/971. que autoriza
o Eslado de Sama Cawina a emitir Letras Financeiras
do Tesouro do Estado de Santa Catar10a - LFI'SC. cujos
m:unos seria desuaados ao giro da segunda parcela da
díVIda mobiliãna do Eslado. venci\·el no 11 semestre de
1997. Sen. Vilson KleinObing .......................................... .
Parecer r'- 173197 - Comissão Diretma. que opte·
senta redaçio final do PR n" 5-l/97. Sen. Ronaldo Cunha

Uma.................................................................................. .
Parecer r'- 174197 - Comisslo de Assuntos Econllmicos. sobre o Ofício 'S" r'- 2'S/97 !Of. Pn:si97/50S/97. na origem!. que encaminha solicitaçlo da
Prrleitura Municipal de Uberlindia (MG), para que possa conllllta!" operaçlo de cn!dito junto l CUxa Econ<'lmica Federal- CEF. no valor de R$7.385.936,96 (sete milhOrs. uezemos e oirenta e cinco mil. novecemos e uinta
e seis reais e noventa e seis a:nllvos), cujos ec:unos serio desnoados l execuçlo de obras de drenagem urbana
o oXIellslo de ralos de 6guas pluviais. Sen. Vilson KleinObing................................................................................

PARTIDO POúnCO
567

568

Solidariza-se l unilo do Partido Popular Socialista com o Movimento dos Sem-Tona na luta pela reforma agrúiL Sen. Robeno Fmra....................................... .
Admira aldllaçio do PSB DO Estado do Palli. Sen.
Ademir Andrade.............................................................. .
Conlribuiçlo do PI'B l Campanha da Fra!emidade. da CNBB. de 1997. Sen. Esperidilo Amin. ..•...465 •..
Comenta o ingresso do Dr. Waldir Piros no Pr.
Sen. Josi! Eduardo Dwra...................................................

137
138

637

PAZ
O nao-alcance das conquistas da ciâlcia e da tec·
nologia pela paz mundial. Sen. Onof'" Quioan.........•.....

301

!PI I

Descaso ao Estado do Piauí. Sen. Freitas Neto.....

478

PODERES COSS'ITil:CIOSAIS

Preocupa-se com a crise inicial enh"e os Poderes
574

da Rep~blita. Sen. Jeffmon l'l!n:s.................................. .

553

POESIA
Cita as poesias 'A Marcha" e o 'Manifesto da
Man:ha". Sen. Benedita da Silva..................................... .

131

POLICIA MILITAR
617

Mostra-se desconten~e c:om a lblaÇ'Io da Policia
Militar nos Estados brasileiros. Sen. Abdias Nascimento ...................................................................................... .

114

POúnCA AGRICOLA
643

Aborda a produçlo agr!cola brasileila. Sen. Gilbona Miranda................................................................... .
POLtnCA FUNDIÁRIA
Polftica limdiárialxasileira. Sen. Gilvam BOQ!Os.

127

Concentração na estruiUJa fundiária. Sen. Lúcio
Alc:intara. ......................................................................... .

696
697

296

POÚTICA INDUSTRIAL
Defende uma polftica industrial para o Brasil.
Sen. Casildo Maldaner....•.....................•.•..•..••....•..••..•••.••.

225

POLtnCO
Aborda aspe..'IOS negarivos que maraun uma parsignificativa da classe politica bnsileir:a. Sen. Jefferson l'l!res.......................................................................... .

le

192

PRESIDE:\'I'E DA REPÚBUCA
Reclamaçlo do Pn:sidente Fernando Henrique
Cardoso quanto ao atraso na VOI8Çio das refomw. Sen.
704

Mauro Miranda. ...............................................................

S96

PREVIDtliCIA SOCIAL
A impordncia do si.....,. pn!viclencWio brasileiro. Sen. Joel de Hollanda ................................................. .

89

r

28

33

37
124

459

'so
579
608
682
684

713

(PROÁLCOOL)
Orgulho e pn!OCUpaçiio com o Programa Nacional
do Álcool. Sen. lris Rezende•••••.•..••••••••••••••••••••••••••••••••••..

631

PRODUTOR RURAL
Abcmla a quesdo da seeurilização da divida dos
produiDm runis. Sen. Jonas Pinheiro............................. .
Defende o redleulo das dívidas dos produtores
rurais. Sen. Joiio Rocha. ................................................... .

"

613

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
PDL n' 31197. que aprova a progrmnaçlo monetária relativa ao 2! rrimesrre de 1996, com estimar.ivu
das faixas da variação dos principois agrepclos 111011014rios. aMiise da evoluçlo da economia nacional previs11
para o lrimesue e as justificativas perlinemes. Sen. Esperidii<> Amin...................................................................
PDL n' 32197, que aprova a Programação Mone-

PLS n' 61197, que cria meeanismo de informaçio
aos consumidores acerca dos imposiOS incidealr:S sobre
men:adorias e serviços (an. ISO. t SI, da Constillliçlo).
Sen. Jdlio Campos. ......................................................... .
PLS n' 62/97, que cl4 nova redaçlo l Lei n'
7.6."7187, que 1ra1a da eliminação de autos findos nos 6r·
po• da Justiça do Tm>alho. Sen. Ldcio Alc:inwa. .........
PLS n' 63197, que a11a11 o aput do an. 411 da Lei
n' 8.078190, que displle sobre a proleçio do consumidor.
Sen. Carlos Bezerra. ....................................................... .
PLS rf. 64197, que ailera n an. 20 da Lei n'
8.036190. que displle sobre o FOTS, de forma a iru:luir.
entre as hipóteses para movimentação da conta vinculada do ttabalhador, o pagamen10 de encargos educacionais decorrences dr curso unh-ersirário de graduação.
Sen. Jo!ll! lpllcio Ferreira. ...•....................•.....••................
Leirum do PLC n' 19197 ln' 2.843197. na ori·
geml. que au10riza o Plosiden1e da RepdbUea a proeec1er
l resâllliç&> dos bens de que 1n111 o DeereiO n'
65.157169. Sen. Romero lucá •..•..........•....••••....•..•...........
PLS n' 65197, que allelll artigos da Lei ri'
8.448192. Sen. Pedro Simon............................................ .
PLS rf. 66/97, que delermina a aposiçlo da ••·

presslo "'distribuiçlo gratuita"' em todos os medicamenlOs adquiridOJ pelo Ministfrio da Sa6de e destinados aos seus programas ou hospitais. Sen. Lllcio
Aleln1ara......•.................•.......•.........•...•.•.•.•••••.•.....•.•.......
PLS n' 67197. que displle sobre a obrigatoriedade
da adoçlo da Relaçlo Nacional de Medicamentos EsseDciais como base terapeutica do Sistema Único de
Slllde. Sen. Ldcio Alcãnlala. .•..........••....•.....•.•••.......•.••.•..
PLS n' 68197, que instillli a gratuidade do fomecimenla de Carteira de ldenlidade. do c:ariJo de "'gisoo
no Cadas110 de Pessoa Flsiea do Minilll!rio da Fazenda.
do Regislto Civil de Nascimen10 e da Cenidio de Obi10.
Sen. Odacir Soares•••..•...••.....••...•......................................
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173
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42

43

95
110

140

142

236

PLS n• 69/97, que regulamenta a ex.perimentaçio 16cnico-cientffica na ma de engenharia seMtica.
vedando os proeedimenlos que visem l duplicação do
senoma humano com a finalidade de obtençlo de clones de embrilo e seres bumanos. Sen. Jos~ lgn4c:io

Ferreira............................................................................ .
PLS n' 70197, que instillli o Dia Nacional de Lu11
pela Refcmna Agrária. Sen. Marina Silva. ••........••••.•..•.•..

tária relativa ao 31 trimestre de 1996. com estimativas
das faixas de variação dos principois qregado5 IIIOIIed·
rios, anilise da evoluçlo da economia nacional previs11
para o trime.sae e jusâlieativas pertinenleS. Seo. EsperidiloAmin ..•...••••••.•.•.••••••••.•••.•...•.•..•....•...•.•...••..•.•.•••.•.•.•••.

175

PROJETO DE LEI

PRIVATIZAÇÃO
Privllizaçlo da Companhia Vale do lüo Dote.
Sen. MaiDU Minuula. ........................................................
Privalizaçlo da Companhia Vale do lüo Dote.
Sen. Jdnia Marise............................................................. .
MOS!ra-se conlell"' com a nllo-panicipaçio da
Minemdora Urucum CMS) no leillo da Companhia Vale
do lüo Doce. Sen. Carlos Bezerra. ................................. .
Contmrio l privatização da Companhia Vale do
lüo Doce. Sen. Sehastiiio Rocha...................................... .
Comunica seu apnio l privatizaçllo da Companhia
Vale do Rio Dote. Sen. Fernando Bezem..................... ..
A~uncia represen1açlo, junto ao ).firus~rio Pllblico. solicitando a instauraçio de inqu&ilO civil pllblico.
para apurar fatos relacionados l privalizaçio da Companhia Vale dn Rio Dote. Sen. JOSI! Eduardo Dulra........... .
Conlrllrio l privatizaçin da Companhia Vale do
Rio Doce. Sen. José Alves................................................
Conlrllrio a privatização da Companhia Vale do
lüo Doce. Sen. Ademir Andrade......................................
Mostra« descon~eme com as violenlaS manifeslaÇ6es conaánas l privllizaçlo da Companhia Vale do
lüo Doce. Sen. Leomar Quimanillla ..................•.......•......
Repddio aos - o s ulilizados pelo <lavemo
para impedir as manifestaçiies conaa a privatização da
Companhia Vale do lüo Dote. Sen. Ahclias JlõascimeniO.
Privllizaçlo da Companhia Vale do lüo Dote.
Sea. Benedill da Silva. .................................................... .

PDL n' 33197, aprova a Programaçio Mone!liria
relativa ao quar10 rrimesue de 1996. Sen. Vilson KleinU·
bing.................................................................................. .

253

Bnfoea a aprovaçlo do PLS n' 77196, que displle

sobre a produção, uliUzaçlo e comercialização, no Brasil, de subsllneias qu!mieas do grupo dos elorofluon:arboaos-CFC. Sen. EmiUa Femaodes. ········-·············· ....... .
PLS n' 71197 - Complemen11r, que regulamen11
o padgrafo Gnieo do an. 79 da Constillliçlo Federal.
Sen. JdUo Campos........................................................... .

290

328
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Pam:er li' 1481!17 - Comissão Duelora. que apn:senra ledaçio final do PR li' 46197 Sen Ronaldo Cunha

L•ma.-..

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

Pam:er ri' 1491!17 - Collusslo ele Consbbllçio,
lulllça e c.dadamL IIOble o PLC ri' 5197 (ri' 2.5761!16,
D8 ongem), ele IDICIIbVI do flos1clente da Repdbhca,
que cU oova IOdaçio ao mcuo I do 811 22 da lei ri'
I 829193, que cnL DO Semço El<lerulr BIUden"O, as
Calmru ele Oficial ele Çb...,.lana e ele ÁSSUiellle ele
Q..,..lana. Sen Ramez Tebet. .. .. • . ..... .. ......... ..
p......,. ri' 151W7, que apresenra l1ldaçio pon o
segundo turno. do Subsaruavo 1 PEC ri' 11!15 Sen JoJé
Fogaça..
Panocer ri' 1511!17 - Conusslo ele ConSIIIUIÇio.
Jusnça e Culadama. sobn: PR li' 42/97. e autona da
Corrusslo D11etora. que estabelece a compos1çio e atnfra-estrurura dos Ciabmetes do Senado Federal e do PR
n" 1191!15. de autona da Comusio Dlretora que diSpõe
sobn: os Ciabn10tes dos Senadom IAnteproJeto de Resoluçlo n" :!195, de autona da CORUsslo Dlretora) Sen
Epnác•o Cafere•n
Parecer ri' 152197 - Conusslo Dlrei<Jra. sobre as
emendas apresentadas ao PR ri' 42197. que esrabelece a
compollçio e I lnfi'HS!IUIUn dos pblnetes do Senado
Federal Sen ll.onalclo Cunha Uma..
Pam:er ri' 15].'}7 - Conussio de Re~ Extenores e llefesa NICional, sobre o PDL li' 85196 ln"
286/!16 na Cimara dos Depulldos). que aprova as modificações 1ntroduzulas no ConvCn10 Cousumuvo e outros
regulamemos bú1coo do BIIIICO lntenmencano de De... volvnnento-BID Sen JOS<! AII1]JIDO. ... • ••
Pam:er n" 1541!17 - Connsslo de A>suntos Econ&nucos. sobre o PDL n" 85196 ln" 286/!16, aa Clmara
dos Depurados), que aprova mocbficaçlles 111110duZ1das
no Convãuo ConSbtUliYO e ouavs ~lameniOs bú1cos
do Banco lnteramencano de DeoenvoiV!mento-BID
Sen Levy D1ao •
.... • .... ... • •
Pam:er ri' 1"1!17 - Connsslo ele AJsuntos So.,.,,, IIOble o PLC n" 751!13 (ri' 5.813190. na onaem>.
que acrescenlll chspo~~avo 10 an 20 da lei ri' 8 036190.
para pemullr a rnovunentaçlo da COilla •maalada do
FGJ'S do apooenrado. na condlçlo que espeaficL em
reelUIJIIe.nos termos do Requenmmto li' 1.1119195 Sen
Emd1a Femancles • • .. • •
Parecer n" 156197 - Collussio ele A>suiiiOS SoCIIIs. sobn: o PLC n' 1011194 (n" 14831!11. na onaeml.
que fi•a piSO salanal para o JOIIIabSta. 5en Waldeck OrDelas-

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

Pam:er ri' 1571!17 - Conusslo ele Assuntos So.,..,,, sobre o PLC ri' 441!15 <ri' 3.Q51189. na od..ml.
que diSpéle sobre as Col6mas. Foderaçlo e Confederaçio
NOCional dos Pescadores, regulamenrando o parqrafo
druco do 111 li! da Consaançio Federal. em ,......,.
nos termos do Requenmenro ri' 490196 Sen. Romero
Jucá.. • • • .... .. ...... .. ... • •••••
Parecer ri' 158197 - Conussio de CoosaDIIÇio,
Jusaça e Cidadania. IIOble o PLC ,. 72196 (ni9251!1S, na

268

ongem), que alter.a O III 82 da lei ri' 7 210/84, que IDSbbll ...... de Execuçlo Penal Sen Jefferson Páes .. ..
Puec:er ri' 1591!17 - Conusslo de A>ountos SoCIIIS. sobre o PLC ri' 11!17 I,. I 1311!15, DI ongem), que
altera d!SposlbVOS da lei ri' 8 2121!11, que diSp!le SObre
a 0fS1UU21Çio da Segundacle SOCial e I!ISIIrui o Plano ele

Cueo. Sen Ldc1o Alcinran. .. ..... • .... . . ... ..... . ....
Puocer li' 1601!17 - Conussio ele Consaru1çlo.
Jusaça e CldadamL IIObre o PR ri' 1151!1S, ele auc11bva
337 da Coausslo Dlreton. que dl&plle sobm a abenaçlo ele
bens que mtegnm o l'llnm6mo do Senado Fedenl Sen
Ney Suasuna... ...
• - . .. .
.. - .
Porecer li' 1611!17 - Conussão de Coosnru!Çio,
389
Julllça e c.dadamL oobn: os D1versos ri' 99196 IAVISO
ri' 604-SGS·TCU/96, na ongem), do Seahor PreSidente
do Tnbunal de Contas da Uruio. encanunhando ao f'le..
llelente do Senado Fcdellll cópia da Dec1sio n" 7111196.
sobn: conftuo ele nonna legal. adowla pelo Tnbunal ele
Cont.. da l'nlio na Sesslo Orchnána do Plenáno de 611-96. bem como dos respecavos ll.elatóno e Voto que a
391 fundamenwn l TC ri' 600 011'>'93-3) Sen Josaphat Mannho ..... . . . ... ..
. ·- ...
Parecer ri' 16ll97 - Connssio de Assunlos Econ6~n~cos.sobn: a Mensasem ri' 871!17 (ri' 3791!17. aa on392 B•ml, do PteS1clente Fernando Hennque Canloso. que
encanunha ao Senado Federal contrato celebrado onue a
Caiu Econ6nuca Fc:deral e o Esrado de Muw Oe~~~s.
no lmlniO do Progwna de Apo1o • Reesuutuno;lo e ao
AJUSle Fiocal dos Esllldos. clesnnado 1 cap~tabzaçlo do
Banco de cmbto Real ele MIDas Oelms SIA- CREDIREAL Sen Waldeck Omelas
402
f'areoer ri' 163/97 - COIDISsio de A>SIInl05 Eco116nucos,IObre o Of!oo ·s· li' 12/97 IIi' 2341!17.na onaeml. qoe encaminha .. SeDado Fc:deral sobaraçlo do
Ciovemo do Esrado do P,aul, pon """"""" operaçlo ele
créduo atemo junto 10 Banco InternaCional para Recons!JUÇio e Desenvolvunento - BIRD. no valor de
406 US$30.000.000 00, 11nnra nnlhae.s de d61ares amenc:anos), . , _ IIICWSCI5 serlo delnnadoo l OlleCIIÇiodo ProJeto de Combate A Pobreza Runl !10 Estado do Piaul
Sen Fmw Noto .............. ..
Parecer ri' 164/97 - C01111ssio de A>sunl05 Econõnucos. sobre Oflao •s· "' 231!17 ln" 3791!17. na onaeml. que encannnha sollcltaçio do Ciovano do Esrado
498 do Rio Cinndr do Nor11:, para que possa contn11r opençio ele Clál!to atemo JUDIO ao BIIIICO lntemac1onal pon
Reconstruçio e DesenvolVImento - BIRD. ao valor ele
US$24.000.000 00. CUJOS IOCIIriOS serilo des!Jnados •
501 unpleiiiCDIIÇJo do ProJOIO ele Apou> 10 Pequeno Produtor do Rio Cinade do None Sen. Fanando Bozara. ..
Pam:er ri' 165197 - Connssio de Coniii!U!Çio.
Jusaça e CuladaruL IIOble a PEC li' 5].'}5, tendo como
1• s.....mo o Senador Roberto Requ1io, que aaac:en11 parisrafo.s 10 an. 14 da ConsbbiiÇio Federal. dispondo sobre a açlo de lmpugnaçlo ele lllll!dato eleavo Sen
504 Ramez Tcbet ............... - •
.... ... .. ... .. .... ..
........... 166197 - ComiSsio de Assuntos Soalls. 10 PLC ri' 421!15 (PL ri' 2 56Q'89, DI onp), que

511

514

520

522

524

526

I

X
P6g.

l'ác·
PLS rfl. 72197, que mstltul a rmuçio de aforamentos constnuídos em terrenos de mannha locahzados nos
hrruu:s de 1llw btorlneas. sedes de cap~ws, medlame as
cond~ÇG<s quo esllbelece 5en Edlson Lobão
PLS ri' 73197, que PfOI'be a conlraraçlo. pela
Umão. suas 1111181'qU185, fundaç6es. ompresas p(íbbcas e
SoXIedades de econorrua IDISia, de pessoas IJSICIS ou JU·
ridacas que tenham comebdo atos ou onuss6es favoni·
ve1s a RJ~me ou aç6es de d~Srnnunaçio rac1al. ci'UIIes
contra a ordem econõnuca ou mbulina. atas que viSem
ou possam levar l fonnaçlo de monop(íbo ou lelurunação da concorrênaa e dano ambiental não-reparado
Sen Abdlas Nascunemo
PLS n! 74197, que pennne a ut11lzação do FGTS
para cornpn. de cas.a própna. em qualquer ststema de financJamen~o haltfracwna.l Sen EpJI.klo CafeteJr.J
PLS n2 7S/97. que d1spõe sobr~ medidas de ~ão
compensruónas para a 1mplcmenução do pnnclp10 da
1sonorrua soctal do negro Sen Abd1as f\asctmento

PR n! S0/97, que autonza a contraçio de operaÇio de crid110 externo, com garanaa da República fede·

339

341
439
440

AnunC13. a aprovação do seu proJelo que 1em

como objeu"o atnbu1r valor Jundaro a dtgnahzaçio de
documen1os Sen Sebasuão Rocha

PLS n! 88197. que d1spõ1: sobre a ação di!' Impugnação de mandam elebvo a que se refere o an 14 §§ lO
e li. da ConsbNição Federal Sen Ramez Tebel
Considerações ao proJeiO de le1, de sua aUlona,
que esrabelecr a obng.uonedade de: se Msrnuírem ao Es·
lado, as despesas com encarceramento Sen Carlos Pa-

527

11\X'IniO

554

Apresema projeto de lct que dtspOe sobre roocursos pubhcos Sen Vahrur Campclo
Lenura do PLC n2 20197 ln! ~ 352/96, na ongem), que dtspõe sobre a eletÇi\) par3 Prefeuo, VatePrefeuo e Vereadores dm. Muruap•~ RO\'OS cnados 11é
31/8196 5en Ronaldo Cunha Lima
PLS ri' 76197. que estabelece normas sobre a realização de concursos pll.bhcos para m"esbdura em cargos e emp,.,gos pubbcos Sen Valnur Campelo
Defende o PLC n2 71/96, que autonza a anSbtutção do Plano de lnoen11vo l Aposentadona Programada
lndtvtdual e a c:naçlo dos Fundos de Aposentadona ln·
chvtdual- FAPI Sen Romeu Tuma

656

671
679

709

PROJIITO DE RESOLliÇÃO
Dtscubndo o PR n! I0195-CN. que ms11tu1 o Prenuo Ulysses Ounnaries do Ménto Dernocrinco Sen
Pedro Stmon
EncaiDinhando a VOiaçlo do PR ri' IQ197.CN
Sen Luc:to Alcinrara
PR ri' 48/97-CN. que diSpõe sobre a elaboraçio
de relatónos sobre arompanhamento e fisealtzaçio da
ex.ecuçio orçameruána e tiruncear.1. da Un1lo Sen Edr·
5011 Lobão

PR n! 49/97. que altera os dlsposmvos do Regtmento Interno tResoluçlo ri' 93170. e alu:raçiles postenoresl. que tratam da adoçlo do regtme de urgé!ICla para
propos1çt1es 5en Humberto Lucena

47
50

ranva do Brasil. no valor lOial de Y7 895 000 000,00
(sete bilhões e OIIOCentos e noventa e anca nulhOes de
Ienes). emre o Eszado da BaJua e o Over.seas Econ0D11c
Cooperabon Fwxl - OECF. desbnada ao financ1amemo
pamal do Prognuna de Saneamento Ambu:ntal de Sal·
vador e Cidades do Entorno da Balua de Todos os SanloS Sen Waldeck Omelas ...
PR n' 51/97, que autonza Eslldo de Mmas Gerats
a celebrar operaçlo de cráltto JUIIIO l Ca.xa E<:onôrruca
Federal. com a te:aranua da Uruão no valor de
R$346 336 000.00 !Trezentos e quarenta e sets nulhii<s.
trezentos e tnnta e RIS nul re3J.S), no imbno do Pror;rama de Apo1o l Reesllllruraçlo e ao AJUSlr F1scal dos Es·
tados. CUJOS recursos serio desbnados à caprrahz.açio do
Banco de Cr.!duo Real de Mmas Gerais S/A- CREDI·
REAL Sen Waldeck Omelas
PR n! 52197 que autonza o Governo do Estado
do Plau1 a conb'atar operação de cré.ino externo com
aval da Uruão. JUnto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desen\olvtmento - BIRD, no valor de
USS30 000.000 00. ltnnta nulhiles de dólares amencanos) CUJOS. recursos serão destanados à execução do ProJ<lO de Combali: à Pobreza Rullll no Estado do Ptau1 e
ele\'ar. par.1. esse fim temporanamente. os Imutes de endrvolarnMto do Esta<W Sen Frenas Neto
PR n° 53/97. que autonza o Governo do Estado
do R1o Grande do None a CCJnlratar e conceder con·
tragaranua à operação de creduo externo. com aval da
Untão. JUnto ao Banco lntemactonal para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD no valor equtvalente
a US$24,000,000 00. CUJOS recursos serão destmados
à 1mplemen1ação do Projeto de Apo1o ao Pequeno
Produtor do R•o Orande do Nane Sen Fernando Bezerra
PR ri' 54197. que autonza o Estado de Sama Cata·
nna a errubr Letras Financeuas do Tesouro do Esrado de
Santa Catarma - LFI'SC. CUJOO recunos seno desuna·
dos ao gno da 'Z' pareela da diVIda mob~1Ana do Estado,
venctvel no J! semc:::&.tre de 1997 Sen Espend1ão Anun
PR ri' 55191, que fixa prazos para a mdtcaçlo de
membros de corrussões temporánas tmemas Sen Pedro
S1mon
PR ri' 56191. que autonza a Plefe1rwa Muructpal
de Uberlind1a lMGl a conlnllar operaçlo de crédito JUn·
to à Catxa Econônuca Fedellll - CEF. no valor de
RS? 385 936,96 Csete nulhões. trezentos e Oitenta e CIRco rrul. novecentos e umla e sets reats e noventa e sets
cenmvosJ. desbnados i execução de obras de drenagem
urbana e ex.rensio de redes de águas pluVJaJs Sen Vilsan KJemubmg

116

511

525

6:!0

694

705

143

REDUÇÃO
145

Ne.:es51dade de reduçio do custo-Brastl Sen JúltoCampoo

476

XI

.....
REELEIÇÃO (VICie llooluoampatlbDiuçio)

Prig•
Requenmento n2 270197. sohallndo Sesslo Eoo Sr Eunco Rezende...-Senador e ...(jo........tor de Estado de Eoplnto Santo Sen
I~ IBD'Cio Faretra.
... . . .......
Requenmento n2 276197. sohallnde IDforrnaçlles l Sea$na de Assuntos Eltratéi!ICOS oobre .........,_
to nas lnstllaçi!es da empresa INB Sen Artur da n ...
la. •
• .. ... ........
• ......
Requenmento .,. 290197, sohatando oesslo espeCial para tomemoraç1o de 1161 anrverúno de nasamento do eocntor brasllerro Afonso Hennque de Ltma
Barreto Sen Abcbas NISCimento .•
Encanunhando a YOtaÇ1o de Requenmento ..
293/97 Sen Ramez TebeL
Requenmento n2 293197. de homenasem de pesar
pelo falectmento do Prestdente da Acadenua Sul MatoGrossense de Letras. Sr Elpldto Re11 Sen Ramez Tebel
Requenmento n!! 294197. sobcnando mformações
ao Sr M1rustm da Sallde sobre as esrrumras. mecarusa
mos e lbv1dades mantidas por esle MlRISiéno e pelos
SIStemas do Satlde Sen Humberto Lucena
Requenmento n' 295197. sobcrllndo rnformações
ao Sr Mrrustro da AJncuhura sobre as estrututaS, mecamsmos e abvldades mantidas por este MmiSténo e peolos
SIStemas de AJnculrura. Sen. Humberto Lucena
Requenmento n' 300197. de homenasem de pesar
pela mone do Depurado Federal Eduardo Mascarenhas
Son Clutlherme Palmetra .
Encat111nhando a YOIIÇlo do Requenmento n'
300197 Sen Eduardo Suphcy
Encanunhando a YOI8ÇiO de Requenmento n'
300197. Sen Ltlcro Alcin11ra ..
peaal para

RER>RMA ADMINISTRATIVA
Prooc:upaçlo com aspec!Os da rel'orma odnuruollaiiYI Sen JoiO! Alves
Prooc:upaçlo com 1 pos51bll11lade de perda da eollblhdade e • deiD!sslo de llmc:tonános plbhcos. apreCiados pela Clnwa dos Deputado5 na Reforma Adnurustnlllva. Sen. Lucfcbo Pondla - .• • • ... • •. • .

117

481

REFORMA AClRÁRIA (vrde Cclap'ello Nacie1181, Sem-Tomo)

osnna

Marure.ta-se a favor da r.rorma
Sen
Valrrur Campelo
AJIOIO l reforma qdna. Sen JoSI! Eduardo Du-

116

Ira.

123

..

Optruio oobre a reforma asrána Sen lúnta Man-

se-

136

Análise da evoluçlo da reforma asr,lna Sen
Od1101r Soares

299

RECliÃO AMAZÕNICA

Descaso com o subdesenvo1vunento da Amazõa
rua Sen Jefferson~

30

RECliÃO NORDES'IE (vrde lrripçio)

Sohcna uma polibc:a de desenvolvimento para a
Reg~lo Nordeste. Sen Ney Suassuna
Regllo Nordeste vfbma da desrgualdade tol!lonal
IHasllewn Sen Ney Suassuna .

636

653

RECliÃO NORTE
Regllo Norte e os eoforços e conqwsras do Ellldo de Ronama Sen Marluc:e Pinto.. ..

687

REUNIÃO

444

Comunu:a reuarão da Conusslo de Consbblrçlo.
Jumça e CJdadarua para dJICUSslo de medida provrs6na
em dem:clor de porecer de Senador JoiO! Fosaça Sen
Bernardo c.tKai
. . • .... .. .
Comuruca aua ""'roda do plenino para parttapar
da reumiio da Conusslo de Consabi!Çio, JusbÇB e Ctdadama Sen Bernardo Cabnd
• • • ••

RELATÓRIO Cvrde Hooplt.l)

SlniCse do relaulno da Corrusslo Espeeral
Temporina do Senado Federal. rnstrrulda para ~~:om
pallhar ia loco os ams. fatos e cm::unstlne~as que envolveram a trag:6d1a da CJrn1ca Santa (ienoveva Sen
los~ Alves

home._..

REQUERIMENTO

(RFFSA)

Requenmemo .. 267/97. ooharando IDformaçiles
ao Sr Mrrustro do Pl~amento e Orçamenro acen:a do
valor do posamento pelo Clovemo do Eirado de Rondbnra para povrmeniiÇio da Linha 184- no trecho BR-364
- Rohm de Moura Sen I~ Btanto
Requenmento n2 268197, oohallnde rnformaçiles
ao Sr Mtrustro da JuSilça sobre 11 verbas repassadas
para atender ao srstema perutencrino no Eolldo de Rond6rua. Sen JoSI! Btanto • . .. • •
Requenmento .. 269197, sohctllnde tnformaçlles
ao Mwstro de Eslado de PlaneJamento sobre 1 ~~~nsfe·
tencra da Rede Femmina Federal para o Consórr:ro
CentrD-Adin!lco Sen Mauro Mrranda. ......... ..

Prooc:upaçio com u hnhas da Rede femJYiilna
Federal que foram transferidas para o Consómo CentroAtlintrto Sen Mauro Muanda
20

45

4!17

630

630

638

638
706

7f17

707

129
192

28

RODOVIA !VIde Bidrovial
Eltpllc dendDCia de Deputado do PT do Mato
Oro&so. Otlney Vtana &Obre contrato de pavtRICDtaÇiio

20

daBR-163 Sen JdhoCampos ...

4!19

SALÁRIO MINIMO

44

Aumento no valor do lalmo ndrumo re11..1o do
1011 hrsr6nto Sen Eduardo Suphcy .....

5S8

I

xn
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SAÚDE PÚBUCA (vide Servip Pllbllcosl
A 813 ... SIIUIIÇIO da saúde
Alcinrara

lxulle~ra

Sen Lucro

87

Aspectos negauvos VIgentes nos servJ.ÇO'i da sall-

de b1351le1ra. Sen Valnur Campelo

552

!SEBRAEJ
Elo!'a a atuação do Semço de Apmo às Peque·
nas Empres"' de Rondórua - SEBRAEIRO e a equ1pe
de d1retores e colaboradores Sen Odacu Soares

397

SECA

As conseqLiênc1.1s da .seca no Esr.1do do Esplnro
Santo Sen José 1~10 Fermr-o~

30:!

SEGLIRASÇA PL'BLICA

466

M<dldas romadd> pelo Governador do CearA p.lr.l
acabar com as arburanedades e corrup..ões na esuurura
da Segur3!1Ça Púbhca naquele Eslado Sen Uic1o Al<an·

711

lar1l

Op1ruão sobre os rmVIIKhcaçlles do Movm10111o
dos Sem-Terra. Sen Adenur Andrade
O Movunerno dos Sem·Tem e a reforma agrtna

Sen Manna Silva
RelleiWes sobre o Mo\1menro dos Sem-Terra e a
reforma agrúra Sen Geraldo Melo
Apelo aos Sem-Tma para roahzaçio de uma corrussão com o Governo para dehberarem sobre dtversos
assuntos Sen Pedro Snnon
É.uro da Man:ha dos Sem·Tem! em.Braslha Sen
Odac1r Soares
Sohdanedade mremac•onal ao Movimento dos
Sem·Tem Sen Jose Serra .
Movunmto dos Sem-Terra Sen MarlLK'e Pmto
lnd•rna-sc com a morte de trabalhador dr fazenda
ID\oadid.l por stm-lerra. em Tamarana CPRI Sen Osmar
DJas

219
221
241
244
299

458
473
69~

SEQUESTRO

MaJ.or Cnlas.: nas queslõe:i de sr,g:urança pubhca
apresentadu peli) Go\emador d.: São Paulo. Máno Covas Sen Robeno Fre1re

Pág.

Referencia ao sequestro

~

pessoas

•mportante:~o

ocomdo na Embaixada do Japão. no Peru Sen Eduardo
Suphr:)

558

SERVIÇOS PÚBLICOS
Preocupa-se com a complex.1dadr dos problemas

SEM· TERRA
b<ol

I VIde

nos semços pubiJCos da saúde:: Sen Gllbeno Muanda

Escntor,lmpreasa. Partido Pol1·

Louvor ao Movnnento dos Sem-Terra Sen Sebasnãa Rocha
Enloca a <heBada do Mov1menro dos Sem-Tema
Brasilaa Sen Manna Silva
Reflexio sobre a cheg:ada do Movnnento dos
Sem·TcrraemBwiba Sen Josapha!Mannho
Enru51asma·SC com a forma de chegada dos Sem·
Terra em BrasiJ1a Sen Sebasuio Rocha.
Adnura a aruaçlo do MoYJ.memo dos Sem-Terra
pela reforma agrúra Sen Adermr Andrade
A 1mponànaa do Movamento dos Sem-Terra
Sen Romero Jucá.
Movtmenfo dos Sem-Tma e a rrfonna agrána
Sen Pedro S1mon
Movm-.ento dos Sem-Terra. Sen L.auro Campos
Sohdanu-~ com o Movtmento dos Sem-Terra

Sen Jonas Pinheiro
Movm~emn dos Sem-Tem reforma agrána Sen
Mauro M1randa
Comemanos ao MovJmemo dos Sem-Tena. Sen
Pedro S1mon
Movrmenro dos Sem-Terra reforma agrina Sen
Romero Jut'L
Orgaruzaçllo do Mov1menro dos Sem-Tma Sen
Lauro Campos
Elogaa a orgamZ31jio do Movnnento dos Sem~
Terra Sen Ermha Fernandes
Respeito ao Movnnento dos Sem-Tem e suas felvrruhcaç&os Sen Eduardo Suphcy

39'1

SESSÃO SOLENE

40

78

Destaca sua pan1apação na sessão solene ao M1nl51r0 José Augusro DeJsado Son Geraldo Melo

SISTEMA FL'NDIÁRIO

92
12~

138

Crl'aca ao SIStema fundláno braslle110 Sm Let>-

mar Qwn!arulha

Commtáno à resposta do Sr Mnusrro Presidente
do STF. às de<laraç6es oro defesa do Congresso Nac•o·
nal Sen Anroruo Carlos M1J!1alhães

153
159

TELEVISÃO tvKie Meios de Comumcaçãol

165

l1JRISMO 1vKie Guern)

166

!L'NICEf)

198
209
211
214

557

tSTFJ

JS:!

188

637

Comen1a o relalóno divulgado pelo Fundo das
Nações L'n111as para aln!inCia·UNICEF. mnrulado "fs.
hmallvas de Monabdade Ma1ema" Sen Jabo Campos

457

223

USINA HIDROElÉI1UCA
AnuiiCia a reromada das obras de USinas h11lrolétncas e da construção de no"as usmas como soluçlo
para a probleml.aca no setor enerFuco brasdeuo Sen
Joio Rocha

663

xm

....

....
que enc:orure ooluçiles para os problemas que afbgem a
"'Jilo do Vale do IIIJai (SC) Sen Espenclllo AIDin •••

VACINA
Suspenslo do fomeamen10 da vaanalrfphc:e. detmmnada pelo Mwstfno da Slllde Sen. flaYWio
Melo ••

VALE DO ITAJAI
Apelo do Prefello de Blumenau. D6:Jo Nery de
Lima. ao Presul"""' Fernando Hennque Cardoso para

1561

VIOihlCIA
48S

l'mli:Dpaçlo com a .,ol&~aa em Bnslha. Sen
JOSI! Robeno Anuda. ••••• • • •
• • •• ••• •
lndiJIIIIÇlo com a viOlinaa ao Incho polll<ó. em
Bns!ha. Sen Vllllur Campe1o ..... •• •• • • •• • ..... • • •
Preo<upoçlo com a VJOiéncla comn a populaçlo
c:arenteao Eslldo do Acre Sen Nabor Jlituor •

239

28S
1506

fNDICE ONOMÁSTICO

Pjg.

ReO..Io As InJUStiças eontn a classe opcrina

ABDIAS NASCIMENTO
Refere--se l questlo dos dnenos humanos
Comen"no ao saudoso )Unsta Evansto elo Moraes Filho

38

.•. ......

Sollata lnlllsc:nçio nos A_, tiD Senlldo Fodmll.
do 111110 pubbc:ado no JtHJIGl tiD BnuU. lnlltulado ""O
pelounnho moderno".
• • • •• ........ ... •• • •• •• • •
Abohçlo da csaavatun ..
Mostn·se closeonten"' com a atuaçlo da Políaa
Mdnar nos estaclo5 braslleuos
El~~g~a a cnaçlo da Secmana NaCional dos Direi·
tos Humanos

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

Homenagem ao Sr Alfredo da Roc:lla V1ana p,.
lho. o Pi.,ngwnba. pela passagem do c:enleiWlo elo seu
nascnnento
. . _ ...
PLS ri' 73197. que p101br: a c:omrmçlo. pela
Urulo. suas autarquias. fUndaç6es. empreaas plbbc:as e
SOCiedades de econctlllll 1111511., de pessoas fíSICas OU JU•
ndJc:as que """'""' comebdo aiOS OU onulllle5 favonl·
veos a repme .., açi5es de d1scniiiiii8Çio lliCial. mmes
conrra a ordem econOnuca ou b'lbudna. 1t01 que VIK'm
oo possam levar l fonUI;Io de monopólio ou lelumna·
çio da eoncorrenaa e dano ambiental nlo·reparado •••
PLS n! 75197. que diSpOr sobre medulas de oçlo
compensatónas para a 1mplementaÇio do pnnap1o da
1sononua soaal do negro .... ..
. .. .. -· .. .. .. . ..
Destaca disposiÇÕeS eonsnruaona~s referen"" ao
r8CISIDO

•

Destaca cbsp051ç6es consaruaon11s sobre o exerclao da BIIVIdade empresartal •• •• .. .... .. • • ••• . •.
Enfauza dlspcwçiles COIISbiUCIODIIs referenres
aos cutdados com o IDeiO ambiente ....... ..... . .•. _ .
Requen""""" n! 290197. sob atando sess1o espe.
aaJ para COmemonçio do 116' IIIIVOIÁnO elo nasCI·
mento do escntor bnsdeuo Afonso Hmnque de Luna

Banem.....

38

. ..

... .

. ....

Homenagem ao a!lebre esc:ntor Nelson Rodn·
pes e ao sucesso. nos Estados Urudos. da montag<m
"Vesndo de No1va" •.
. . .... .. .•••• . .. •• . ..•

38
113
114
114

319

341

440

447
447
447

bras1le•n

.

684

Repú<llo oo• mólodos llllllzados pelo Governo
para 1mped1r as marufestaçl!es contra a pnvauzaçlo da
Companh1a Vale do Rio Doce
••
•

684

634

. .

..

ADEMIR ANDRADE

Adnum a aruaçlo do PSB no Estado do l'lni
Adltu11 a atuaçlo do MOVImentO dos Sem-Tem
pela reforma agr6na.. •• •
..... • •
..
Op1rulo sobre as re1vmdlcaçl!es do MoVI"""""
dos Sem·Tem1
. ..•. •. .. . .
Congralula·se com o discurso do Senador Lauro
Campos sobre a uullgnaçlo do comentansta Arnaldo labor l Marcha dos Sem·Tma. Apane ao Sen Lauro
Campos .
.. ..... . .••
..
..
()plrulo da 1mpreosa e do Prestdente Fanando
Hmnque CaRioso ao Movnnento dos Sem-Tem Apar"' ao Sen Eduanlo Suphcy
. . .
. •.• . ...••.
Compnmusso entre o Govemo Foderal e a Com·
panh1a Vale do Rio Doce de CODIInllr a u11na de cobre
de Salobo. no Mwuclplo de Marab4 (I'A) •• ••• • • •
Reumlo reaiiZida .., MuuSII!no ExtriOIIhnmo
de Pollbca Func!W1a para tratar da desapropnaçlo da
1111118 Fazenda Bllldesco. Tamj.Reki. no Mwuc!J>IO elo
Conc:elçlo do Alllguala (PAJ • • • • • • • •• • ••
ImpreSSiona-se com a maenwdade do Senador
Couuoho .lcqe relanvo l pnvanzaçlo da Companh18
Vale do Rio Doce Apane 10 Sen Cout1nbo Jorge . ...
Cllllllino l pnvlhzaçlo da Companlua Vale do
Rio Doce

138
138
219

274
471

558
600
608

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
senta

4!17

. .

Parecer d' 129197- Conusslo DlrOtora. que apreredaçlo final do PDL d' IICW6 (li' 320196, oa a-

mara dos Deputados)
•
••
•
Parecer ri' 130197 - Conusslo Dlretora. que apresenta redaçlo final do PDL rfi.J2/IJ7 (nl297196. na amara dos Deplllldosl ...••..•.•.. -· .• ..... ... .... _.

71
72

n
Ng.

Ng.

72

Conwmca sua rtllrada do plen4no para poruapar
da rouruilo da Com1ssão de Consaa11ção Jusuça e C1dadama

73

CARLOS BEZERRA

Parecer ri' 131/97 - CODUssAo Dn<~ora. que apre-

..,.ta redaçilo final do PDL ri' 17/97 1rl' 321/96. na Ci·

mora dos Depurados!
Puecer ri' 13:!197- Conussilo DIJ'eiOra. que aiJR'·
aenu redaçio flllll ao PDL ri' I0/9S..CN
Comentáno à resposta do Sr Mm1stro Presidente
do STF. às declarações em defesa do Congresso Naaona!

457

ANTÓNIO CARLOS VALADARES
E..,J....,mentos sob,. a PEC ri' 1195
A des1gualdade mter•regtonal no Brasil
A atuaçlo do Banco do Nordeste na reJilo

70
334
334

ARTURD'\TAVOLA

Requenmenro n2 276197. sobcnando mfDI'111aÇÕCS
à Sccretana de Assunros Esuateg~cos sobre \az:lmentC'
nas mstalaçõcs da empre!iaiNB
Refoonas do Estado
Homenagem ao centenáno do nase~men10 de PIxmgumh.1

37
42
252

CARLOS PATROCINIO
265
295
32:!

BENEDITA DA SILVA

Sohcna uanscnçao nos ADais do Senado Federal do seu pronUOC"Iamento sobre a Marcha dos Sem·

Tem pela reforma agrána
Cna as poesaas ·A Marcha' e o "'Marufe!.to da
Marcha'
SohClta rranscnção nos AIUU do s~Mdo Fednrll
do d1scurso de sohdane:dade pela VIOlência acometida ao
111d1o palaXó, em Brasiha
Sohcna uanscnç.lo nos AIIGU dD &lltldo Febrrll.
do discurso em hornenag('m ao cemenáno do nascnnento
de Pn.mgumha
Comenta as conclusões do relatóno da uagl!cba n3
Chmca SanLa Genoveva lRJ J
Comemorações do d1a 21 de abnl homenagem a
T1radentes e aruversáno de Brasilaa.
Pnvauzaçlo da Companhia Vale do R>o Doee

Mostra-se c:onlellte com a nio-paroapaçllo da
Mmeradora Urucum CMS) no lellilo da Companlna Vale
do Rio Doce
PLS ri' 63197, que altera o capol do III 49 da Ler
ri' 8 078190. que chspõe sobre a pro<eçilo do CODSUIDidor
PEC d! 13/97, que acrescema 1ne~so ao coput do
111 37, para chspor sobre o reiJUSie de remuneração dos
servidores e de contratos da adrrumsuaçlo píibbca

19:!

21
131
286
326
450
49:!
713

Corwderações ao proJero de le1, de sua autona.
que estabelece a obng.atonedade de se resuruirem ao Eslado. as. despesas com encarceramento

~54

CARLOS WILSON
Pam:er ri' 133197 - Conussão de ReiBÇaes E>.«·
nores e Defesa Nac•onal. sobre o PDL rt'l 11/97 1n2
317/96, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acotdo de Cooperação Consular enue a Repdbbca
federal1va do Br351l e a Reptlbhca Porlugtlesa para J>ro.
teçio e Ass•sttnc1a Consular aos seus Nac1onats em Terce1ros Países. celebrado em Lisboa. em 20-1-95
Parecer ~ 1~8197 - Conussão de Relações Extenores e Defesa Nac~onal. sobre o PDL ~ '1AI97 (~
378197. na Ciimata dos Depuladosl. que aprova o 10>10
do Acordo de ComplementaÇão EconõJDJca entre o Mercosul e a BoliVl.a. celebrado durante a última reumio do
Conselho do Mercosul. realiZada em Fortaleza nos d1as
16el7-12-96
EnmSiecr-se com o de>caso ao JXO.lC'IO de unpção
da ,.grilo Notdeste Apane ao Sen Waldeck Omelas
Atenra·se para os 25 anos de 1nauguração da
Rede Globo Notdeste em Obnda O'EI

98

103
283
449

BERNARDO CABRAL

CASILDO MALDANER

Parecer ri' 134197 - Conusslo de Relações E>.te·
nores e Defesa 1\iacJonal. sobre o PDL n! 14197 ((12
316/96. na Câmara dos Depurados!. que aprova o 1ex1o
do AJUSie Complementar ao Acoldo de Cooperaç.:io
Cientifica Técruc.a e Tecnológica para Cooperação na
Area de Transportes. «lebrada entre o Governo da Repúbhca Federauva do Bras1l e o Governo de Cuba. em
Ha•ana. em 3(1..1-96
Comumca reumão da Conussão de ConstitUI·
çio. Jusuça e C1dadama para d1scussão de med1da
pro" 1sóna em derredor do parecer do Senador J054!
Fogaça
Elog1a o Senador Pedro S1mon pela hab1bdade
que apresenta o assunto sobre refonna 8fEI'ána Aparte ao
Sen Pedro S1mon

Parecer n' 139197 - Coaussão de Relaçóes E>.~enores e Defesa Nacional. sobre o PDL ~ :!7/97 (n!
369196. na Cimata dos Deputados!. que aprova o rexto
do Acordo. por Troca de NOIU, relatiVO a um emp.U11mo Japonês concechdo aos Estados de Sanra Caranna
Paraná Bahaa e Ceará para proJetos amb~enws. ceiebrado entre o Qo\-emo da Reptjbhca Federabva do Brasll e o Governo do Japlo. em 26-8-96

107

Defende uma politica mdustnal para o Brasil

225

98

18~

129

COUTINHO JORGE

190

Fundo de Melhoramento e Desenvolvuneruo da
Companlua Vale do Rto Doee

598

m
Ng.

AIIIIIIIUI:II do pmiOCOio que define o 1mplanlaçlo
do l'rojero Salobo, desbnado l explcmoçlo de c:otx. uo
Amaz&ma e no Mumdplo de MarabA CPA)•••••••

ác!O ÁLVARES

627

Movimento dos Sem-Terra A...,. ao Sen Ge!81doMelo
DIICO!da do discurso do Senador Pedro S1mon
sobre aspectos da refonna agRna. Apllrle 10 Seo. Fedro
Snnon .. .... ... . . . .. ..
.. _ ......... .
o o

EDISON LOBÃO
PR ri' 48197..cN. que dlspGe aobte a elabonlçlo
de nlllli!nos aoble acompanhamento e fiscahzaçfo da
evn1çlo OIÇ8IIIOIII6no e financanula Urulo • ........
PLS ri' 7'1197, que IIISbnu aiOIDIÇio de aforamen.
tos amsblllldol em liOmiiOS de IIUinllha locabzados 1101
hmues de Ilhas hlcrineos. aedes de capllal&, modianle os
aHidlç6es que esl8helece. ...
.. . .. ......
Apmentaçlo do Governo Fedenol 10 COI!piSO
Naaanal de um IICMI proJOIO sob!e 1 La de Duemzcs
Orçamenlános que servu:A de base para o Orçamento I

98 ...

143

SS6

EDUARDO SUPLICY

Sohdanza·se com o discurso da Senadora Bene~
dila da Silva sobre a roforma agW1a Apane l Sen. a..
nedlla da Silva
.. • • • ..
•
C:.1a aec:bos do eacn!Or José Saramago sobre ln·
balbadores rurms sem-ltlml

.

119

Respe1to 10 MOVImento dos Sem-Terra e suas mvuxhc:açi!es ...... ......... ..... • ......
HoiiiOIIIISCIII ao l'rl11101ro-M•rusb'O José Mana
Aznar, l'mldeole do Governo do Remo da Espanha. ....
Ap61a discurso do Senador Lauro Campos sobre
a lndiJIIBÇio do COIIIOIIW!Sia Arnaldo Jabor l pollbVI·
dade da Marcha dos Sem-Tem. Apane 10 Sen Lauro
Campos o . .
lncbgnaçlo l ..,...ao 10 incho piiiBXó. ocomdo
em Brasfila. . . ................ ...... ....... ..... ...
.
Fala do enc:oab'O da Pn:fa1a Mumapal de San1a
Caurma. Dcm:cbna de Ohveua Folador com o Ptelldenle da Eleb'OsuL Cl4ucllo ÁVIla da Sdva. • .. • oo•
Homenagem ao c:onleDAno do IIISCIIIIellto de Pi·
>unpmlla. .... ..

o

..

o

..

00 . .

.....

o

....

o

23

214
214

274
293

294

Comenta a ......,va do Profeosor José Anhur
BnuU, suaenndo que o MOVI·
monto dos Sem-Terra se IOmalse um pamdo
Aomenm no valor do lldAno-mlmmo reflexlo do
seu lustónco . .
Refelem:la 10 seqllelb'O de pesiOIS 1mponames.
ocomdo na Embawlda do Japlo, no Peru •
.
Opln1lo l pnvallzaçlo da Companlua Vale do
Rio Doce Apane 10 Sen José Alves • .... . • •
•
Esclareamentossobre aspec:10 eqwvocado de mall!na do JomahSia MAno Sunonsem Filho. pubbcada bl

....... litot
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00 0000000
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00

o

Ducunndo a PEC n! 4197
oo
oo ....
..
A 1mponlnaa da Companlua Vale do Rio Doce
para 1 econonua bralll01ra .. .... • ... . ........
Comebla aspec:10s do dlscuno do Senador OmwDias.
.. ... oo.
Encamlllhando a VOiaÇio do Requenmenm ri'
300197
00

00 . . . . . . . . . . . . o
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o

000
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o
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0000
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oo . . .

•·oo

oo••oo....
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242
246

dos Sem••

oooooo•

Enfoc:a I aprovaçlo do PLS ri' n/96, que chsp6e
sob!e a produçlo. Ubhzaçlo e coiiiOrelaiiZIÇio. ao BraSil, de subslánCias qufnucas do ll"'po dos cloroDuon:arbonos-CFC . . . .
Parecer n! 155197 - Conussio de Assun1os SoCIIIS. sobre o PLC .. 7SI93 ,,. 5 813190. na ongem),
que II<I'OSCODia d!SposlbVO 10 ar!. 20 da Le1 rf' 8 036/90,
para pemubr 1 movtmenlaÇio da conla vmculada do
FGTS do aposenlado, na cond•çlo que especifica. em
reexame. nos lermOs do Requenmento ri' I 109195

211

290

498

EPITACIO CAFETEIRA
Panoc:er n! ISI/97 - Conusslo de Consbnuçlo,
Jusbça e Cldadarua. sobre PR n! 4'JRI, de au1011a da
C:.....sslo Dlremra, que eslabelece 1 compo~~çlo e 1 lll·
lia-estruhml dos pblnetes do SObldo Federal e do PR
.. 119195, de IIUIOna da Clllmsslo DlreiOra, que chsp6e
sobre os GalnneleS dos Senadores (AnleproJOIO de Resoluçlo ri' 2195, de outona da Conusslo Dlre!ora)
PLS .. 74197, que penmle 1 ubhzaçlo do FOTS
para compra de casa própna. em qualquer llSiema de fi.
nancuunento bab1tac1onal .•. ...... ..... . • .••••
Opuulo l reedlçlo de medidas provu6nas 110 de
IIICODSRIUCionahdade (Repubhcaçlo)

391
439
494

ERNANDES AMORIM

332

o

SobCIIa
- -4-194R7.
" " - que apresen1a
F-...J.
lermOS
dolraiiiCnÇio
OfiCio GSEA
propolla allemauva para o Prognma da Reforma Agrá-

dos

a•..-.. .. Jtlnllll •
00 •

o o

EMfLIA FERNANDES
Elo111• a orpruzaçlo do MOVImeoiD
Tara.

339

00000

.t69

558
558
581
589

592
607
693

707

na

90

ESPERJDIÃO AMIN
Encanunhando o VOiaÇio da PEC ri' 1195
Comenla reJIOrllllem pubhcada no Jamal lJIJiriD
c.rran...so.lnu!Ulada "ReDexlo"
Parecer ri' 143197 - Conusslo de Assumos Eco116nucos, aobre a Measaaem ri' 168197 lri' 419196, uo
ungem), que encanunha oo Senado Federal a Prognmaçlo Monetária Rlauva ao 2" 11'111101110 de 1996, com esumatlvas das faws da vanaçlo dos pnDCipus agrepdos
rnone!Anos, IIMhse da evoluçlo da econonua D8Ciomd
prevtlla para o mmesae e as juSbfiCibvas perunenleS
PDL ri' 31197. que aprova a programaç1o monedna relauva ao l"lnmesll'e de 11196, com esbmabvos
das faixas da vanaçlo dos pnDCipiiS agregados IIIOIIOI.i-

68
130

168

I

IV
Pág.

nos, anlil1se da evoluçio da econorrua nacKmal ~,.
para o tnmestre r as JUStlf'ICab vas peniDentes
Pam:er d' 144197 - Corrussiio de Assuntos Ec<>nôrrucos. 50bn: a Mensagem d' 205196 ln" 714196, na
ongem), que enc:anunha ao Senado Fedenll a Progtamaçio Monetána relat1va ao ,3! tnmesrre de 1996. com esnmat•vas das fmxas de vanaçlo dos pnnc1paJ.s agrtgado.!i monetános, an.t!Jse da evoluç.to da econonua R3c'lonal prev1sta para o tnmestre e JUSbficatlvas prrunentes
PDL n! 32/97, que aprova a Progtamação Monedna n:lauva ao 32 tnmestre de- 1996. com cstnnanvas

das.

170

171

n~.

lono

IJban~~~o

Contnbu•çao do PPB
de da CNBB de J997

Sobre a dJ.reção da Conuss:io M1sta de Planos
Orçamentos Pllhbco"ii e FJscal•zaçao
Novo avan~ na mlegraçãQ henusfénca amenca11.1 no ãmbtto da Área de L1ue ComerCIO das Amencas
-ALCA

186

533

A cnaçkl da Área de Ll\re Comcrc1o doiS Amén-

588

C3S

Apane ao Sen !'\fe' Sua.ssun.a

691

FREITAS NETO

617

620

661

FERNANDO BEZERRA
Comuruca seu apo10 à pn"auzaç.io dJ. Companlua
Vale do Rio Doa:
Parecer n2 164ftJ7 - Conussão de Anunros Econõrrucos. sobre Of1cto '"S'" rf1. .23197 (n! 379197 na ongemJ, que encarrunha sohcnaçào do Governo do Es.wio
do Rio Grande do 1\.on:e. para que possa contraw operaçao ck credito externo JUnlO ao Banco lnte~ctonal para
Reconsnução r Desenvolvnnento - BIRD. no valor de
USS~4.000 000 00 CUJOS r«W""iios serão destmados à
Implementação do Projeto de Apolo ao Pequeno Prodular do Rio Grande do !l:one
PR o! 53197. que amonza o Governo do Estado
do Rio Grande do Norte a contraw e conceder conh'aga·
ranba à operaçar> de cr6:bro ex1em0. com aval da Uruão.
JUDIO ao Banco lnlemllaonal para Reconsuuçlo e De-

82
335

FRANCELINO PEREIRA

Camp.uthJ. da Fr .ncrrud.l-

Esclarecnnentos a Opimão pubhca de malfna
agms•u pubhcada em reuo;.ta n:ll.aonal C:OD\Qh.endü
seu nome
Parecer n2 171197- Conu'i.são de A~unto' Econõrrucos sobre o Of1cro "S' ~ '19191 do Prc:s1denre do
Banro Central do Brasil, encanunhando ao Senado Federal sobcnação do Governo do Estado de Sanra Catanna no sentido de que seJa au10nz.ula a em1ssão de LeI.J'3s Fmance1ras do TeM'Iuro do Est.ulo de Santa Catanna
- LFfSC. dc'5unan00·\C' O"ii rttLI,...~l" .w grro d..t. d1"'1d.l
mob1bána do Esl3do, \encivcl no I· semesuc de 1997
PR n! s.u97, que autonl.l o Estado de Santa Carannaaenuar Letras Fmance1ras di:' Tesouro do Estado de
SanLl Catan11o1 - LFTSC CUJOS recursos serão desunados ao g~ro da 2fparcela da dl\1da mobd1ána do Esudo,
venc1vel no 12 semestre: de 1997
Apelo do Prefeito de Blumenau 1>«10 Nery de
Lima. ao Prei1den1e Fernando HennqUC" Cardoso para
que encontre soluçoes paro~. os problemas que afbgem a
Jq~ão do Vale do llaJ.!Í !SCl

Denllnaa l'ella pelo Deplllado Esladual Edvalclo
Magalhks, elo PCdoB. 50bn: a pua1ana geMac:a no Eslado do Acre • ..
Alenll-se para as mundaçlles no Eslado do Acte
Suspenslo elo fomeamen1o da vac:ma 1npbce. deremunada pelo Mnusll!no da Saude

173

.•95
;:1.

525

FLAVIANO MELO

fa~xas

de v:maçao dos pnnc1paas agre,-ados monetáaná11se da r"olução da a:\lnonuo~ nac•onal preYJ.sta
para o tnmestre e jusuficauvas penmemc!ll
Rep.Ubo ao de:,cumpnmento dJ Resoluç.to n! 425
do Conselho de Segurança dali Naçoe-.. Uruda) que detemuna a reurad.a das forças 1sro~elcnscs dl!' todo o u:m-

senvolvunento - BIRD. no valor cqwvalente a
US$24,000,000 00. CUJOS ...:unos selio desunados l
Implementação do Projero de Ap01o lP Pequeno Prodular do Rio Gl2nde do None

Descaso ao Eslado do l'laui
p.....,.,. n! 163197 - Corrussiio de Assunlos Eco
nõnucos. sobre o OfiCio "S'" n! 1'2197 rn!!- 234197. na ongeml. que encanunha ao Senado Fedenll sobc11ação do
Governo do Estado do PJau1, para conrratar operação de
créduo exremo JUnto ao Banco Jnu:maaonal para Reconsuuçilio e DesenvoJvJmtnto - BJRD. no valor de
USS30,000,000 00. llnnll nulhões de d61""'s ammca005) CUJOS recursos seria des1mado5. à execução do ProJeiO de Combale à Pobreza Runll no Eslado do l'lau• .
PR fi! 5'1197. que autonza o Governo do Estado
do P1auf a conl.carar operação dt: crcS~:IIro ex1en10. com
aval da Umão. JUDIO ao Banco ln1emac1onal para Reconsuuçlo e Desenvolvnnento - BIRD, no valor de
US$30.000,000 00. (lnnll rrulhõos de dólares amencanosJ, CUJOS recursos seria destmados à execução do ProJOIO de Combale l Pobreza Runll no Esl&il do l'law e
elevar, para esse: fim.~emporanamenre os lmules de endt\Klamenro do Estado

478

523

GERALDO MELO
ReHexões ao Movunento dos SemaTma e à reforma agriDa.

241

Esclarecnnento de seu pronuncamento sobre o
Movunrnto dos Sem-Terra Aparte ao Sen Pedro S1-

mon
~24

~45

Destaca sua part1cspaçlo na sesslo solene ao Mt-

rumo José A~sro Delgado

637

GILBERTO MIRANDA
Abonla a produção agrícola bras1lena.

84

v

.....

Pilig.

'I'Ianscnçio nos Allllu ú , . , _ Tetlmll, do orbgo mandado "'rçamento austero e estalnbdade". pubhcado DO Jornal Tt11Ju16 S.Pulo
Preocupwe com 1 comple&ldade dos problomas
noa oemços polbllcos da llllde. .... ... ......... .. •

Cmnpl"""'""' o discurso do Senador Counnho
l<qe aobn: a llplonçlo de c:oble III Alnaz&ua Aparte
34S

399

GR.VAM BORGES

Polflu:a fwullána lnas1leJra .. ... • .. • .. .
lncbgna... com o cmne 00111n1 o fndlo pataxó, em

Brasfha .. ......

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

127
461

GUILHERME PALMEIRA
Comumca a porbapoçilo do Brasil na 97" Confe.
lfru:u. da Umio laraporlamenrar, Rlhzada em Seul

Análise ao fl!dera!ISmo lnas11eJro . ..
Requenmen1o n2 300197, de homenagem de pesar
pela mone do Deputado Fede131 Eduardo Masaronhas

614
6SO

706

HUMBERTO LUCENA
Esclareamento sobn: a PEC n! 1/95
PR nJ 49/97, que al"'ra os dlspos10vos do Regimento lntemo (Resolução nJ 93170. e alla"aÇlles poste"""" I· que lllltam da adoçilo do n:gune de u~Jênaa pan
propcwç&!s

• .. .. •

• .... • • •

Homenagem de pesor pelo faleamento do professor Celso de Patva Leite..
• .. .. • .. ..
Requenmemo nJ 294197, aobatando mfot!IIIÇI'5es
ao Sr Mnusb'o da Sa6de sobre as estrururas. mecarusmos e aovldades manbdas por este Mnust~no e pelos
S1sleiii8S de Saúde .. .. ..
• .. • ............
Requenmento nJ 295/97, sobatando tnfoiiiiiiÇlles
ao Sr Mwstro da AgnctdiUJa sobre as esttutuns. mecamsmos e anvtdades manadas por ..,. MIIIISiino e pelos
Sistemas de AgneullllllL

70

145

61S

638

642

IRJS REZENDE
OrJulho e pn:oeupaçlo com o Programa Naaonal
do Áloool. . .. .. .. .... . ... .. .. .. ·

631

JEFFERSON PilRES

. ..

690

89

187
282
S64

JOÃO ROCHA
Defende o reclllculo das dfv1das dos produton:s
runus

613

Anunc1a a retomada das obras de USinas hu:lre~
tncas e da consuuçlo de novas usmas como soluçlo
para a problemábc1 no setor enerF11co brasde1ro
Defende 1 ampbaçilo da Fenovta Nonr-Sul

663
663

produtores ruraJs

•

.

7S
16S
166

Sohdanza-se oom o Movtmento dos Sem-Tena
DenunCia llfBYe cnse na cocorucultura brasaleara
A cnaçlo da Embrapa e Embraiar n:pn:aenra~~vldades Importantes para o desenvolv~naento do
setor agricola biUdetro • . •
Porocer ,. 166197 - Conussilo de Assuntos Socws, ao PLC n2 42/95 (PL nJ 2 ~9. na ongem), que
chsp6e aobre a apn:senlaçlo de ....,lllino agron6nuco
para I obtençao de financtamento agricolL • .. .. ...
Porocer nJ 167197 - Conusslo de Assuntos Ec:onilnucos. aobn: o PLC n! 42195 (PL nJ 2.S60189, na onpm), que dispõe oobre a lpiOIOIIIIÇio de ...,.,IIWio
agronll~n~co pan a obrençlo de finaoaamento llgtlcola •

568

JOSAPIIAT MARINHO
Rellexlo aobn: a chegada do MOVImento dos
Sem-Tem em Braslba
. ...... .. . .

92

,. 161197 - CGIDISSio de Consbbllçilo,
Jusbça e Ctdadama. sobn: os Dtvenos n! 99196 {Avtso
nJ 604-SGS-TCU/96, na OIIJelll), do Senhor Pn:s1denle
do Tnbunal de Cmnas da Umlo. encanunhando ao Pn:stdente do Setw!o Federal cópta da Dectslo n! 716/96,
sobre confluo de norma legal, adotada pelo Tnbunal de
Cmnas da Umlo na Sesslo Onltnána do Plenário de
6/11/96, bem oomo dos te~pec:ll•os Relatóno e Voto que
ll'undamenwn
600 086193-3) ••
Dtscunndo as ~ (de pleu4no) e Emenda nJ

480

S61

-

Descaso com o subde5envohtmento da Amazô.

rua......

JOEL DE HOlLANDA
A llllpoldncu. do 11S1en11 pn:VKiatailno brasdeuu..
A unponincta da Rede Globo NOideste ••
Comendno """" 1 polfbca de desenvolvtmento
n:gtonal Ap111e10 Sen Walcleek Omelas •
Homenagem de pesor ao Ol-Deputado Edson
Lustosa Cantan:U1.... • .. • .... • •

629

JONAS PINHEIRO
Aborda 1 quesllo da secun!IZIÇio da diVIda dos

638

... •

Dtscubndo 1 PEC nJ 4197 . ..

10 Sen Coullnho lOI!l" ....... • • .. • ... ..... .... • •
Panbemza o Senador Ney Suassuna pelo seu dlscwao a nospmto da cnaçio da Ama de Lavn: Com&cto
das Aml!ncas Aparte 10 Sen. Ney Suassuna. ............ .

..

.. ..

Abcmla aspectos neglhVOI que marcam wna porte sigmfiCBIIva da classe pollncalnastletra .. . • ..
Parecer n! ISS/97- Comtsslo de Consnm1çio,

JU5bça e Nadamo sobre o PLC .. 72/96 (nJ 92S/9S, na
ongenu, que altmt o 111 82 da Let nJ 7 210184. quemsbiUI I Let de E•ec:uçio Penal ... . ..... • .. • •
Preocupwe com 1 cnse 1111ctal enae os l'oden:s
da Repolbbca.

.. ... .... .. ..... • ... •
Homenagem ao cc:otlomtSta Robeno de O Carnpos •• • ...... • ..............

Dtscunndo a PEC nJ4197 .. • .... .... . .. ...

30

192

509

rrc ..

J..PLEN l PEC nJ 4197

SS3
582

593

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

JOS~ AGRJPINO

Par....- 11' 137197 - Conusslo de Relaçlles Elte"""" e Defesa Naaonal, 10bre o PDL nJ 23/97 (nJ

Sl4
699

I
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329196. na Ornara dos Depuwlos). que aprova o leXlo
do ACO!do CIIIR: o Governo da Reptlbhca Federabva do
Bras1l e o Governo da Reptlbbca Ftancesa. '"lauvo ao
Empnogo Assalanado dos Fanuhares dos Ageores de
MISW.. Oficws de cada Esllldo no ouuo. celebr.ldo em
Pans. em 28·5-96
Complementa o d!scwso do Senador Waldeck
Omelas sobre o desenvolvnnento "'JIIonal Aparte ao
Sen WaldeckOmelas
Parecer~ IS3/97- Ccmussao de Relações Ex~e
nores e Defesa Nac:~onal. sobre o PDL ~ BS/96 1~
::!86196 na Cãmara dos Deputadosl. que aprova as modificações mtroduzulas no Convêruo Consuwuvo e outros
regulamenlm bas1cos do Banco lnteramencano de Desenrulvunenro- BID
Propõe progress1v1dade na hber'at;lo do msuruto
dá des~ncompanbllll3Çio rclauvo iii possibilidade de reeleiÇl\."~

JOSÉFOOAÇA
Parecer oral à PEC

uauva
Santese do relatóno da Conusslo Espec1al Temporma do Senado feder:ll lnSDIUida pan II.'Ompanhar
ia loco Oi atos. falos e C'lrcunstânc•as que envolveram a
tragédaa da Cbruca Sama Genoveva
Conldno à pnvanzação da Companlua Vale do
Rlo Doce

102
28-1

4()~

664

108
117

444

S79

JOSEBIANCO
Requenmento ~ 267/97. sobcnando mfonnaç6es
ao Sr Muustro do Plane:~ame:nto e Orçamento acerca do
valor do pagarnen10 pelo Golfemo do Estado de Rondõ·
ma para pav1menJaÇio da Lmha ISI- no uecho BR·364
- Robm de Moura
Requenmento n" 268197. sobcnando mfonnaç6es
ao Sr Mmrslro da Jusuça sobre as ~ n:pass.adas
para atender ao SIStema penuenc1ánO no Estado de Rondõma
Intervenção do Banco Central no Banco Es1adual
de Rondõrua

20

~o

79

JOSÉ EDUARDO DI.T'ffiA
Encanunhando a vor.ac;ão da PEC n" I/9S
Mostra-se descontente com a tmpurudade dos res·
ponsáveiS pelo massacre no Esllldo do Pará
AJIOIO à refonna agrma
Anunc1a representação, Junto ao Muusrcno Pü.bbco. sohc'llando a mstauração de mqumto CIVIl pllbhco
para apumr fatos n:l&:ronados à pn"allUÇio da Compa·
nlua Vale do Rio Doce
Comenta o mgtesso do Dr Waldir 1'1'"' no PT
OlscUhndo a PEC ,. 4197

~

119S, que dá nova redação

ao an 62 da Consot111çlo Federal

JOSÉ ALVES
Parrcrr ~ 141197 - Conussão de Alj.wntos. SoCiaiS, sobre o PLS n! 64196 de autona do Senador Ne)
Suassuna. que resum~ a \'mdJ. de es1eró1des ou pept•dcos anabolizantes
Preocupaçlo com a5pe'(1os da refonna adrruru'i.-
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67

Parecer

~

SI
348

IS0/97, que ap....nr.a rodaçio pan o

segundo IUIIIO, do Subsii!UIIvo 1 PEC n" I19S

389

Parecer ~ 168197 - Conussão de ConsbiUJÇão,
Jusnça e Cidadania. sobre a PEC ~ 34195, tendo como
12 Signatário. o Senador Carlos PauociDJo. que dispõe
sobre a duraçlo dos mandatos dos Prefeitos e Vereadores a semn elenos nos plenos de 1996
Parecer ~ 169197 - Comissão de Consutu1çlo.
Jusuça e C1dadarua sobte PLS ~ 322/9S, de autona da
Senadora llirua Manse. que acrescenta parágrafo ao an
9~ do Le1 ~4 737/65. que msutu1 o C6d1go Eleuoral

sn
S73

JOSÉ IONÃCIO FERREIRA
PLS ~ 64197. que altera o an 20 d.a LeJ ~
8 036190. que dispõe sobre o FGTS. de forma a 1nc:lu1r.
enue as hipóteses para movunenlação da conla vmcul.ad.a do Er"3balffador. o pagamento de encargos educac1ona~s deoorrentes de cuno wuvers1táno de graduação
Requenmtnto nl 270197. soliCitando Sessão Espec1al para homenagear o Sr Eunco Rezende. ex-Senador e ex-Governador do Estado do Esp!n10 San10
PLS n!!: 69197 que re.gulamenl3 a rxpenmrnr.ação
técruro-clentífica na área de engenhana genébca. vedando os procecllmentos que v1sem à dupbcação do 1enoma
humano com a finabdade de obtençio de clones de embnão e seres humanos
As conseqllrnaas da seca no Estado do Espinto
Santo
Ap10011sào dos cafeJcultDIOs do Estado do Esp!nlo Sanro com a pr:rspecllva de novos preju(zos no mercado cafeeuo

43

4S

2S~

302

S6S

JOSÉ ROBERTO ARRUDA
Esclarecnnenro sobre a PEC n!.l/95
Cotnen1012Çio dos 37 anos de BwR10
Preocupaçlo com a V1olenc1a em Brasíha

69

239
239

JOSE SERRA
Sobdanedade JntemiCIOllal ao Movunenro dos
Sem·Terra.
Falta de sobdanedade dos países do Pn11101ro
Mundo às exponaçcles dos produtos bras1l01ros

458
458

123
1~3

1ÚUOCAMPOS

sso

PLS n! 61/97, que ena mecan1smo de mfonnaçlo aos consumu10R's acerca dos zmposros mczdenzes
sobre mercadonas. e servtços (an 1SO. § 52. da ConstUUJÇàol
Alienação fiduaána

637

64S

17
163

vn

.....
Comenta o telardno cllvulpdo pelo fundo das
NBÇGes Unulas para a lnfincta - UNICEF, llllillllado
"Esomabvas de M_._., Mllmlll" ... ... . . .... -.
Ho.,.,.,.,em ao cen- do IUIICimento de PillingumbL Apane l Sen llenecllta ela SIIYL .......... ..
PLS ri' 71197-Complemc:nrar, que resuJamenta o
J!8ÓIIIfO dmco do art. 79 ela ConsaiWçlo Federal ....
Expõe dcnllnaa do Deputado do Pr do Mao
Gtoaso, Gdney V1aaa sobre COIIIIIIIO de p&Yimcntaçlo
ela BR-163 ......................................... .
Noces.s•clade de reduçlo do custo-Bnwl .
A 1mponinc:la ela n:ahzaçlo do JIIOJO!O que VISO a
COIISUUÇio ela rodoludroVIa de TapaJÓS • • .. , ..

223
328

328

Pnvmzaçlo ela Companhia Vale do Rio Doce
Opuulo solxe a refonna agrária

476
476

31

33
136

Sobclanza-se com o cllscuno ela Senadora Juma
Manso sobre o de11011volvunen10 do Pais Apane l Sen

Plrecer n" 154197 - Conusslo de AISIDIIOI Ec:oni!nuc:os, so1xe o PDL n" 8S/96 (nl 286196. na amara
dos lleputadosJ, que aptOYa IIIOdlficações maociUZidas
no Convfmo Consbtunvo e ouaos regulamentos bdslc:os
do Banco lntenuncncano de llesenvolvunento- Bill

682

406

PLS n" 6'1/97, que d4 nova redaçlo l Lo! ri'
7 627187. que 111ta da elurunação de autos findos nos 6rgios da Jusuça do Tnbalho
.. . . .
Encanunhando a votaçlo do PR n" 10197-CN
A llfiVe SIIUIÇio da sadde braslletra
PLS n" 66197, que detenruna a apo51çlo ela expresslo "diStnbwçlo JII'OIIIIta" etn rodos os medicamentos adqwndos pelo Muustfno da Sa6de e desanados aos

seus prosramas ou hospna.s ..

•

.

140

PLS n" 67/97, que dispõe sobre a obngllonedade
da acloçlo da Relaçlo Naaonal de Medicamentos Es-

157
IS9

191

209
249

272

276
535
535

590
647

Aa menuras do neohbenlhsmo .. .. . • •
Coagramla-se com o discurso do Senador Adenw:
- ' - so1xe a pnvanzaçlo da Companlua Vale do
Rio Doce. Apane ao Sen. Ademtr Andnde. .. .
!llscutmclo a Emenda n" 1-PLEN ao PR n" 54197

6S7

LÚCIO ALCÂNTARA
23

LAUROCAMPOS

JdmaManse .. .... • • •
. ..... .. . ...
Pedido de suspenslo de sua unumclade para que a
CPI dos Preca!6nos possamvesagi-lo .... ........
Mov1men10 dos Sem-Tona. . ..
Eloguo o Senador Pedro S.mon pela bablbclade
com que apresenta o assumo aobn: refonna lgi'Úia.
Apor~~: ao Sen Pedro S1mon ...
... . ..... ... • ....
Orpmzaçlo do MDYimeoto dos Sem-Tona •
C011J1111Uia... com o JIIOIUIDCWIIOIIIO do Senador
Pedro S1mon. Aporb: ao Sen Pedro S1mon
Aborda a IIISallsfaçlo do comentansta Amaldo
labor com o iluto ela canunhada dos Sem-TerrL em
Braslha. •
O pave cnme ICOIIIOIIdo COIIIrll o fndto patuó,
oc:omdo em BnsfltL • •
.
J>uwmzaçlo do SIStema capttabsta abada ID desenvoiYID1ento de pena .
Conseqll!ncta ela 1nserçlo do Brasil no processo
de globabzaçlo
ll1Scuundo a PEC n" 4197. .. . .. ... • .. .. •

Mos,..se descontellte com as VIOlentas mamfes..
taç11es - . o l pnvaazaçlo da Compaalua Vale do
Rm Doce ·- . .. • ... ....... .
.. . .. . ... ... .. .... -· ..

612

LEVYDIAS
4S9

JÚNIA MARISE

Focaliza a 1mponinc1a ela reforma agrária Aplrll:
l Sen Benedna da Silva
.
Sohata lniiSCnÇio nos Aliais 8 SawiD F..,_,
do "Marufesto pela Cldadarua e Jusuça·....

.....
SoliCita ao Govemo Fedenl aiiiiiiÇio da Fundaçlo NaaCIIIal de Sadde no Estado de TOCIIDIIIII • .. ........
Sáw conseqDenc!as aas lavouras do Estado de
Tocanans deVIdo li fones chuvas .... .. .... .. .........

603
610

696

senc•ms como bose tenpfuaca do SIStema Úmco de
Sadde

'
Uubdade e 1mponincla do bYIO • .. ..
•
Probletna oom a poiRica de desenvoiYimeniO reI!Onal Apane ao Sen. Waldeck Omelas
ConcenllllÇio aa ostru!Wa fundiÚia. ..

Pamc:er n" 159J97 - CoiDisslo de Aasuntos Soalls. solxe o PLC n"l/97 (11' I 131/95, na DnfOIII). que
alten cllspo51bvos da Leo n" 8.2121!11, que dispõe sobn:
I OIJIIUzaçlo da Seaundade SoCial e IIISUIUI O Plano de
Custeio
. .... .. ..... .. ......
lllscuando a PEC n"4197 .. • ..
•
Encanunhando a vocaçlo do Requenmento n"
300/97 . ...
:... ..
... .. ... • . • .
Medidas tomadas pelo Oovenwlor do COiri para
oabar com as IIIRtranedades e conupçi5e5 na esll'llllln
da Segunnça Pllbbca naquele Estado.
• .. .. .

142
162

283
296

511

640
7CTI
711

LUdDIO PORTELLA

Descaso do Muusténo da Sadde com as paves
doenças emergenteS • ......
.......
..
• .. •
Pn!ocupaçlo com 1 possdnbdade de penla da esrablhclade e 1 denusslo de funaonmos pdbbcos, apreCiados pela Clmara dos Deputados na Refonna AdiDIrustrabva. .•

81

481

LEOMAR QUINTANILHA

Criacs ao 1111ema fUtuiWio bras1leuo •
l'oslçlo favonlvel l pnvaazaçlo da Componlu.a
Vale do Rio Doce Apane ao Sen. Ademtr ~

SS7

MARINA Sn.VA

Enfoca a chegada do Movuaen10 dos Sem-Tona a
610

Bnslha. •

. . ...... . ..

.. ......

78

I
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O MOVImento elos Sem·Tma e a rofonna agrána
PU n" 70/97. que UISUIUt o Dta NICional de Luta
pela Reforma Agrma.
A Marcha dos Sem·Te113. em Brasllla. e a poss;.
vel ação dos pohctats Aparte ao Sen Lauro Campos

221
254
275

Trata da denUIICia que envolve funaonános da

Funas. no que concerrte" às questões mdf~enas

291

MARLUCE PINTO

548
584

Reog1ão Norte e os esforço"' e conquiSLl.llil do Esrado de Ror.uma

687

473

MAURO MIRANDA
28
28

4-1

166

Reportagem pubbcada no Jontal O Glsbo. sabre a
Açlo Dtreta de lnc:oosablCionabdade contra o Governo.
deVIdo à nlo-eoncesslo de roa1uste salanal
Cumpnmento das etapas do programa "Bwtl em
Açio Invesl1menms 845Jcos pa."õõ o DesenvolvzmenroR.

636
653

689

689

160

do Reg1suo CJYII de Nascunento e da Certidão dt Obno
EXJto da Marcha dos Sem-Te:na em Bras1üa
Anlhsc da evolução da reforma agrána
Elogta a aruação do Servtço de Apoto às Peque·
nas Empresas de Rondõrua - SEBRAEIRO e a eqwpe
de dtmores e colabontdores
Emposse do er~~ettheuo Htlton Krusehewsty na
Duetona Geral da Corrusslo Execunva do Plano da Lavoura Cacaue1ra - CEPLAC. num grave pc:'nodo da econorma cacaue1ra

236

ONOFRE QL1NAN

303

O nlo-alcance das conqwsw. da aênc1a e da tec·
pela paz muncbaJ
A guerra no Ubano provocou a queda no tunsmo
naquele pats
nolog~a

563
584

OSMARDIAS

596

Parecer n! 142197- Conussao de Assuntos 5octats. sobre o PLS n" 77196. de autona da Senadont Enu·
ha femandes. que dtspOe sobre a produção. ubhzaçlo e
a comerctabzação no teml6no brasileiro, de substinaas
qutnucas do grupo dos cloroOuon:arbono (CfCI
S"hcJr.a dJscussio de métod06 para aprovar os
emplésamos para os Estados
lndt[!lla·se com a mone de trobalhador de fazenda
mvadJ:da por sem-terra. em Tamarana fPR)

710

606

86

desunado a 1ntensdicar 42 proJetas de mvesumenros
PLS n!l 68/97. que msutw a graw•d3de do fomeCimento de Canctra de Identidade. do canao de reg1stro
no CadasU'O de Pessoa F1stca do M1mstmo da Faunda.

281

NABORJUNIOR
Preocupação com a v1o1enc1a contra a populaçlo
carente no Estado do Acre

Sollclla uma polluca de desenvolvunento para a
Regtlo Notdeste
Regtlo Nutdeste víama da destgualdade tegtonal
btastletra •
A tmponinrla do Mercosul
Questaes relao:tonadas l coasanuçlo da Área de
Ltvre Cotm!n:to das Améncas- ALCA
ODACIR SOARES

Mov1menro dos Sem-Tma
Repercussão do cnme acometido contra o ancbo
patax6. em BwOta
A exploração :.rJtual e o trabalho mfannl

Prnanzação da Companhia Vale do R1o Doce
PreocupilÇão rom as linhas d.l Rede Ferro"lánJ.
Federal que foram tran'if~nda~ p31'3 o Con.,ÓI'C"Jet CentroAtlinuco
Requrnmento n! 269/97. solicitando mfonnações
ao M1rusuo de &lado do PlancJamento sobre a 1ransferênC'Ia cb Redt' Fe-rrO\ 1án.1 Federal p.va o Consórao
Cenuo-Adanuco
Mov1memo dos Sem Terra refonna apana
Apo1a d1scui'S<' do Senadcar W4ldecL Omelas. sobre o desenvolvm~ento na Regaão Cenuo-Oestt' Apane
10 Sen Waldock Omelas
O cnme contra o mdao pataxó. ocomdo em Bra."•·
lta
Penodo de mudança e aumema ~ quahdac:k- na
econonua do Estado de Go1ás
Assoc1a-~ à homenagem do Senador Jefferson
Péres ao ec:onom.~sta Roberto de O Campos Apane ao
Sen Jeffen.on Peres
Reclamação do PreSidente Fernando Hennque
Cardoso qu:mro ao a1raso na voLaÇào das refonnas
Novas onenuções para as pollt.Jcas ofitJaJS. tendo
em vrstl o crescnnenro econõl1lh.~o do &!ado d:- GoJ~

l'líc-

299
~9Q

397

482

301
301

109
271

692

NEY SUASSliNA
Aborda reportagem apresentada pela Rede Globo
de TeleVJ.flio que denunc1a a venda e o uso mchs.cnrrunado de anabolizantes
Parecer n" 160197 - Conusslo de Consaottçlo.
Jusnça e Cldadarua. sobre o PR n! 115195. de 1mcrauva
d3 Conus.são D1te1ora. que dupõe .sobre a alJenaçlo de
bens que mtegram o Patnmõruo do Senado federal
Paraberuza o Senador lns Rezende pelo dtscurso
sobre o Proálcool Apane ao Sen lns Rezende

PEDRO SIMON
467

512
633

Discutindo o PR ri!- 10195-CN. que msnnu o Pri'rruo Ulysses Ciunnarles do Ml!nto DemocráDco
Apóta o Movtmento dos Sem-Tena Apane ao
Sen Josaphat Mannho
PU n" 65197. que altera amgos da Let n!
8.448192
Movtmento dos Sem-Tma e a n:fonna agrána
Comendnos ao Movunento dos Sem-Tetra

47
93
110
153
188

O poder de n:spcmsabJhdade do ConJn:sso Naacmal de equacionar os problemas IOCIIIS como a reforma .,m.a. ................ •
.. • .... ..... ... •
Fala do descaso ao ..,. pn>Je<O de unp;lo oa ._
8Jio Nonlosm l 6poc:a do Prosu!ente Samey ..............
Apelo aos oem-leml para reabzaçlo de uma coDDssla com o Governo para dehbenmn aob<e d1YeiSOi
assuntos

• •

•• ••••• •• •• ••

•• •

• ••••••••••

Dlsalbndo a PEC n" 4197. .......... .. .........
PR ri SY17, que fiu prazos para 1 incllc:açlo de
membros de IXliDisalles """J'Crinas 1111e111as ........ _
c:on-mos sob"' a diScassio do Senador Josaphal Mannho aoble a Emenda ri 3-PLEN l PEC ri' 4197

188
188
2A4
643

701

194

do Rio Doce

194

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

.,.,mha

......

- r i 149197 - Conusslo de Constnwçlo. Jus-

281

333

liça e Qdadarua. aoble o PLC ri S/97 (1'12.576196. na ongeml. de IIIICIMIVa do ......dente da Reptlbbca, que di! nova
rodaçio ao IIICISO I do 111. 22 da Lct ri 8 8291!13, que ma,
no Serviço Eolator Bnutleuo, IS Calleuas de Ofictal de
Chancelana e de AssulcDte de CIIIK:elana
...
Eaa1tece o chscuno da Senadora Benechta da Silva sob"' o problema da sa4de Apone l Sen Benechta da

337

Sdva. ............... .
.. 16$197 - Conusslo de ConabiiiiÇio.
Justiça e Cldadarua, a PEC n" 53/95, tendo como
I' Secmáno o SOltador Robello Requtlo, que acresc:enta plllágtafos ao 111t. 14 da ConsbiiiiÇio Federal. chspondo aoble a aç1o de tmpupaçlo de mandato eleavo.
PLS ri 88197, que dtsplle sobre a açlo de 1mpusnaçlo de mandaiO elettvo I que se ref.... O . . 14,1§10
e 11, da ConsbiUIÇio Fedelal ..... .... .... • •
Requen11101110 n! 293197, de biJIIIOIIIIOm de pesar
pelo faleamento de Presidente da Academia Sul Malo<lrosse~~~e de Letras, Sr Elpfcbo Reis • ..... • • .. • .....
Encanunhando a YOiaÇio do Requenmen10 n!
293197.. ... .
.. ................ .

451

526
527
630

630

REGINA ASSUMFÇÃO
lndlgnaçlo com a ~aiiCOIDdlda ao lllcho pa-

taX6,em818Slba. ......

• ............ .

298

ROBER'IO FREIRE
Sohdanza-se com a umlo do Puado Popular Soc:tahsta com o MovtmeniO dos Sem-Terra na luta pela
reforma agrina. ...... ..
.. • ..... • ...

336

6SS

ROMEROJUCÁ
694

RAMEZ'IEIET
R"""""""'meniO da Casa l 1111111ndade c1V1ca e
política do País •
Mosua-se desc:oatenle com a legalidade da comP"' do au~no de Urucum CMS) pela Companhia Vale
lmP"'SS•ona-se com o diScurso do Senador Waldeck Omelas sobre a defesa do desenvolv1men10 das
Reg1Ges Norte. Ncmleste e Cemm-Oeste Aparte ao Sen
Waldeck Omelas ...
• .. .. ......
Homonasem ao centetW1o do nasamen10 de 1'1-

Homenagem de pesar pelo faleame1110 do Sr. Ednaldo Miranda de Ollvell'l... .. . .. . .. ...... .. .
M- tnfase 1111 quesliles de lefiii8IIÇI plibbca
o p - pelo Oovenlador de Slo Paulo, Mino C:O.
vas • .•• ............... ........ .•.. .................... ··-·
1'nlnsatçlo nos . . - tio s...tJo F-.J. de
1101a eaubda pelo Sutdlc110 dos Jornalistas sobre as
ameaças ao J01'11811SI& Fcmmdo Veloso e sua famlha. ...

137

l..ct""" de PLC n! llllll7 (n! 2.843/97,

111

on-

aemJ. que autonza o l'resldente da Replibhc:a a pnJ<eCier
l mllllllçlo doa bens de que 1r11a o Decreto nl
65.157/69
•••
A mtponlnaa de Movtmento doa Sem-Terra
Lei""" da M....,.... n! 2361!17-CN ln! 457/97,
na ongenu. do P,.,stdente Fernando Hennque Canloso.
en<Bm~nhando para eume do Congresso Nac1onal os
volumes em anexo. que comp<eendem as contas do Governo Pederal<eiBIIvas ao exerciao financeiro de 1996
Preocupoçlo com a dec:tsio legal do TCU sob"' a
venda da Urucum M1ne111Çio Apane ao Sen Ramez Tebel
. ... ... . .....
. ......... .

MovimeniO dos Sem-Terra ~eforma qdna
Sohata IIIII!ICIIçio nos Amus do Sellade Fedelal.
da ecbçio da Portana n" 300196, que AJuda no desenvolvtmeniO do Estado de Ronuma.
llllegnl o chscurso de Senador Waldeck Omelas
sobre a defesa de uma políaca de desellvolvtmetUo .e810md Apone ao Sen Waldeck Qmelas.. • ...
Comenta a ag<esslo 10 fllcho paiBXÓ, em &....QIL
l'llrec:er nl U7/97 - Coausslo de Assuntos Soamo. sobre o PLC n" tW95 (nl 3 OSI/89, 111 ongem).
que duplle aoble as Co16mas, Pederaçlo e Confederaçlo
NICional dos Pescadora, .............,.o o padgrafo
dlllco do 111 8! da Coltsbllllçio Federal. em ~eeume
11111 temi05 do Requenmen10 n"490196
ROMEUTUMA
l'lla:er ri 135197 - Com~ssla de Relaçlles Extenom e Defesa Naaonal. aoble o PDL ri 2fJI!T7 (n!
33S/96, na Clmanl dos Deputados), que aprova o texiO
do Acordo Quamnena
elllle o
Oovemo da Replibbc:a Pederabva de Brasil e o Oovemo
da Repliblu:a Popular da Chuta, em lleiJ•ng. em 13-1295 .. . .. . .......
. ............ .
l'lla:er n! 136197 - Conusslo de RelaçGes Extena...s e Defesa Naaollal. oobJe o PDL ri 22197 Cnl
312196. 118 Clnwa doa Deputados), que oprova o texto
do Aconlo, por Troca de Notai, que "'gulamenta a cesslo de uma Companlua de lnfantana do Eén:t10 l Opemçlo de l'lz na ONU e Moçambique (ONUMOZJ, celebmde. entno o Oovemo da Replibltca Pederabva de Brasil e a Orgaruzaçlo das NaçGes Umclas .. . .
Exp~eSSB-se pela possfvel liderança dos poba11s
na Marcha doa Sem-Tem. em Braslha Aparte ao Sen
Lauto Campos •
.. .... .. • • .. ... .. • • ......

95
IS~

185

196
198
198
28~

288

S04

v.,.,.,-

99

100

176

I

X

pq.
Cornemonçlo do Dia do Exáato Brasdaro. ba·
pn"""n 113r.alha dos Guaranpes. 113vada em

seada aa

1648
Ressalta os 5181Dficados comemora11vos do d!al1
de abnl
Palestra mbtulada "Segurança, um Pdar da Culadama", numstrada para os acadinucos da Faculdade de
Olmto do F1311ca CSP)
Parecer n" 170197 - Conussão de C011Sbtu1ção,
Jusuça e C!dadarua. sobre o PLS n2 115196, de autona
do Senador Odacu Soares. que resii"Uige o uso de capuz

304
398
487

em ~ões pobCials
HollllliiiJI1em ao ""Bom-Ola São Paulo", }IJnlalteJev1sado
Real1zaçito do Pnmt~ro Congresso Noaonal so.

574

bre o Transpone lntennodal em São Paulo
Transcnçito no. ANUS do S•llllllo Fod•rtd das
matenas publicadas no JOrnal O bltldo tü S. p.,fo sobre a h1dro' 1a do Mc:rcosul
Defende o PLC n2 71196, que autonza a mslltulção do Plono do lncennvo à Apo.ontadona Plograrnado
IndiVIdual e a mação do.o; Fundos. de Aposentadona lndiVIdual- FAP!

658

658

Parecer ri' 17"1197 - Corrusslo D11aon. que apre..,ta redaçio final do PDL Jil. 24191 (ri' 378/97, oa Cimara dos Deputados I •
l..eJIIUll do PLC a! 'llJ/97 (n! 2 35"1196, Da on.
gem), que chspõe sobre a el01çlo para Prefolto, Vu:oPrefetto e Vereadores dos mumdp~os novos. cnados atE
31·8·96
l..eJIIIrll da Monsa,em a! 2441!17-CN !nl 495197,
na ongeml, do l'les1den10 Fernando Hennque Cardooo,
encammhando ao Congresso Nac1onal o relatóno sobre
a execuçio do Pl.ano Plunanual correspondenle ao :mo
del996
Parecei" ri' 173197 - Conussio D11e1ora. que .,...
senta rodaç.lo final do PR li' 54197

658

709

643

671

67Q
697

SEBASTIÃO ROCHA

Apelo ao Governo no

RONALDO CUNHA UMA

Le1tura da Mensagem ~ 90197 ln' 427197, na ongemi. do Pn:suleole Femaodo Honnque Cardoso. oub.
metendo l aprec13Çito do Senado Fedellll a escolha. que
desejo faur. do Sr Oto Agnpmo M11a. MmiSiro de Pn""""' Oasse. do Quadro Pt:rmane1110. da Carre1ta de DI·
plonwa. para. cumulativamente com o ~o de EmbaJxador do Brasil Junlo à Repubbca da Ãfnca do Sul.
ex.eTCCr o cargo de Embaur.ador do Brasil JUDIO l Repiibbco de BOISuana
Le1111rll da Meosagem n" 91197 IIi' 428197, 03 on·
gemJ. do Prr:sKiente Fernando HeMque Cardoso, submelendo à aprec13Çito do Senado Federal a escolha. que
deseJa fazer, do Sr Lu1z Febpe de Sexas. Conia. Muus.uo do PnRICIJa Closse. da Carn:.ra de Diplomara. para
exercer o cargo de Embmxador do Brasil JUDIO à Rep(ibbca da Al)enuna
Lemua da Mensagem rfl92197 (n! 429/97. na on~emJ. do Pn:suleo10 Femondo Hennque Cardoso. sul>metendo l aprec13Ção do Senado Federal 3 escolha. que
deseja fazer do Sr Carlos More1ra Garc1a, M1rustro de
Pnmeu11 Classe. do Quadro l't:nt1311011te. da Carmra de
Diplomata. para exercer o cargo do Emb11xador do Bra.
"'JUDIO ao Re10o da Esp311ha.
Parecer ri' 147197- Conussito Dlrelora. que BP"'"
senra redaçJo final do PR ri' 45197
Pan:cer li' 148/97 - Conusslo D1reton. que apre.
senra n:daçilo final do PR ri' 46197
Parecer li' 152197 - ConusSilo Dlletol'll. sobre as
rmendas apresentadas ao PR r{l. 42197. que estabelece a
oompos.1ç!o e a mfra-esuumra dos gabinetes do Senado
Federal

Pág.

sur~men1o

de sugestões

para o deienvolvnn~mo da Reg~lo Amazõmca Aparte
ao Sen Jefferson Péres
Opm1ão ao Governo Federal Aparte l Sen Júma

Manse
Louvor ao Movnnenco dos Sem-Terra.
EnhiS.Iasma-se com a fonna de chepda dos sem1eom em 8rasJ1Ja
Lembra. tnstementc. do massacre ocomdo no ano
del996.em EldoradodosCaraJh !PAI
Marufesta conaanedade quanto à pnvauzaçilo da
Compardna Vale do Rio Doce
lod!gnaçlo com o cnme búbaro acomeudo ao in·
d!o pataX6. em Bw01a.
Concorda com o drscurso do SOltador Gdvom
Borges sobn: o cnme acomeudo ao índio patax6 Aparte
ao Sen Ci1lvam Borses
AnUDCJ.a a aprovação do seu pro.JetO. que tem
como obJCb.VO alnbuu valor JUndlco à cbgnallzação de
documeruos

30
3b
40
124

124
124

270
464

465

VALMJR CAMPELO

Parecer n! 140197 - Conussao de Assuntos Son! SS/96, de aulona do Senador Caslldo Maldaner. que alrera o § 3! do an 20 da Le1 r{l.
8 74"1193
Apresenta ednonal '"Os Rumos da Refonna'". pubb<ado no Jornal CtNrOw 1JmzJJw111~
Marufesta-se a favor da refonna apána
Paraberuzo Bras011 pelos ~7 3005
l..e1rur11 da Mensagem ri' 93197 (li' 461/97, na on·
gem 1. do Presuleo1e Fernando Hennque Cardoso, submelendo à aprec1oçlo do Senado Federal a escolho. que
deseJa fazer. do Sr Affooso Celso de Ouro·Pmo. MI·
rusrro de Pnme1r11 Oosse do Quadro Pt:rmanen10. d3
Carre1ra de Diplomata para cumulativamente. com o
cargo de EmbaJxodor do Brasil JDniO à Rep!ibbca da
Ausma. exercer o cargo de Embanr.ador do Brasil JUDIO
à Ropúbhca da Croá<11
lncb1!113Çio com a VJolêncll cooU"a o fncho patax6,
em8rasR1a
CIIIS.. sobre o PLS

-'

li
267
268

392

108
116
116

226

233
285

Aspecros IIOJIIIYOO VIIJOOIIeS DOS llefVI901 ela lilide lmwleua. ................ .. .•.• . . .•. ••.•.••.••••... •.. ·••··· •..•
Apmenra (IIOJOIO de lei. que cllspile som. con-

cursos pllbl11:os •••• ........ .•.•. .... •• ••. ••.••••• •............. .
PLS ~ 76N/, que eotabelece DOniiiiS sobre
hzaçlo de concunos pllbbcos pora1nw:Sbdura em carPe empregos pllbhcos. ......... •• •• • ••• • •• •. . .•.••

a,_.

vn.soN KLEINOBING
Panocer ri' 145197 - Connsslo de Assumos EconGnucos, IIObn: I Mensagem rf' 247196 (n" 1.181196, IIli
ongem), do l'laldenle Fernando llennqae Canloso, que
t:IICIIIIIInha ao Senado Fedenl al'loammaçio Mcmodna
nolaava ao quano lllllleSin: de 1996, com eaamaavas
elas r..... de vanaçlo elos pnnapms .....gado& monednas. aná11se ela ew:luçlo ela econcmua nacional ~ra
para o tnmestre e as JUSbriC8bvu pertinentes . . .. .
PDL ri' 33/97, ljiiOVI a l'logramaçlo Monetina
mlaava ao quano rnmestre ele 1996 .
Parecer oral AEmenda ri' l·PLEN ao PR ri' 54197
(apresenrado pela Conusslo de ASSUIIIOS Econ6nucos
como concluslo de seu l'alocer n" 171197), queautonza
o Esrado de Sanra Calanna a enunr Leaas F'UWJCeUOS
do Tesouro do Eslado de Sanra Calanna- LFTSC. CUJOS
RICUISOS seria desnnadoo ao JIIO ela segunda pon:ela ela
dl>lcla mobd1Ú11 do Estado, vcncfw:l no pn11101ro semes~~edel997
• .. • ...
•
l'alocer ri' 174197 - Collnsslo de ASSUIIIOS Econ6Ducos, sobre o Ofiao ·s· ri' 25197 (Of Pn:s•97/505197, na onsoml. que encanunha soharaçlo ela
Prefe11W11 M11111apal de Uberlinclla (MGl. para que pos-

552
6S6

679

174
175

'" conaaw openlÇio de cn!ciJIO JIIIIIO ACaiXa Eoon&nuca Fedenl - CEF, no valor de RS7 385 936,96 (sele nulhOes. trezemos e mtenla e anco IDII, novecentos e tnma

e SOIS 11:111 e novema e seu centavos). CUJOS recunos se-do destmados l execuçio de obras de drenagem wbana
e extenslo de mfes de fsua piUVIIIS. ........ ... • .......
PR ri' 56/97, que autonza a Prefeitura Mumapal
de Uberlãnd1a (MG) a COIItnllar openlÇio de cr6chl0 JWl·
10 A CaJu Econ6nuca Fcclenl - CEF. no valor de
R$7 385 936.96 ("""' aulhGes• ......,.,. e ouenra e anca nul. novec:en~os e tnnra e seas rems e noventa e leiS
cenravosl. desnnadoo llesecuçio de obras de dR:.....,
wbana e extensão de nodes de igua pluvws • • . . .
WALDECK ORNELAS
Pan:cer rf' 146197 - Connsslo de A..unros Econilnucos. sobre o Ollao "S" ri' 'JPJ97 (Of Prest-574197.
na ongem). que CIICIIIIIIIha sobaraçlo elo Governo do

704

70S

Esrado ela BaluL para que pasoa .........,. operaçlo de
cn!ciJto JUDIO ao Oveneas Ecanouuc Cooperallon Fund OECF. 110 ulor de Y7 895 000.000.00 (sele bdh&os e
OIIOCeD.tos e noventa e cmco aülhDes de lellel), eqw.valentes I R$71.652 651.50 I JIII'ÇCiol de 29-11-96, CUJOS
RICUISOS sedo deSbnados I&......... O l'lolfllll& de Sa1101111101110 Ambiental de Salvador e Cidades do Erwno
ela Balua de Todos os Samos .... • .. ..................... ..
PR rf' SD/97, que autonza 1 ClllltnllaÇIIo de opemçlo de cn!ciJto estemo, com pnllb& ela Repdbbca Fedellbva do BIUII, 110 valor total de Y7 895.000 000.00
(IOie llllh6eJ e mtocentoa e now:nra e anca nulhiles de
ICOCS). 011111: o Eslado da Balua e o Ow:neao Ecoaomic
Cooperanon Fund - OECF, deSbnacla ao fiDanaunento
parcta1 do l'lopama de Saneamemo Alllinental de Salvador e Cidades do Emorao da Balua de Todos os SanlOS •

176

A Jllo.concesolo pua a 1nstaiaçlo de ompreoas
Jndustnlls nas Re11&:s Norte. NonleJ1e e Cenbo-Oesle.
Pllecer ri' 156197 - Cmmsolo de Assuntos SoCIIIs. sobto o PLC ri' IOIW4 (ri' 1.483191. oa ongem),
que fi•a p110 sal anal para o JomaiiSia
l'alocer rf! 162197 - Collnsslo de AsSIIDIOS EcoJl611UCOS, sobre a Menoagem n" 87197 (ri' 379197.llll ongem). do l'leildellle Fernando Hennque Canloso. que
OIIC8IIIInha ao Senado Fedenl COIIIIIIO celebrado emn: a
Caixa Econ6nuca Fedenl e o Eslado de MIDIS Geras.
oo lmb110 do !'logramo de Apmo l ReeslrUIUIIÇio e 10
AJUSie Fiscal dos Eslados, cJesbnados l CBpJrabzaçio do
Banco de Cn!dna Real de Mtnas Gerlls SIA- CREDIREAL.
.. ............... .
PR ri' 51197. que autonza Esrado de Muw Gerlls
1 celebrar opençlo de cn!ciJto junro l C..xa EoonGnuca
Fcclenl. com 1 Jllllllllb• ela Umlo. oo valor de
R$346 336 000,00 (ln:zeiiiOS • quarenra ..... ndlh6es.
ln:ZI!mos e 111111a e 1011 DD1 ~ea~sl, no lmlllto do l'lognoma de Apmo l Reesaururoçlo e ao AJUsle Fiscal dos Eslldo5. CUJOS IICIUSOS sedo clesnnadoo l caplrabDçia do
Banco de C'*llto Real de Mlnll Geras SIA- CREDIREAL.
............
DJscuando a PEC rtl 4197 ln" 1195. na C1mara
elos Deputados), que d4 nova reclaçlo ao I 5I do an. 14,
10 cqut do UI 28, 10 IDCISO 11 do UI 29, 10 cqrd
do an 77. e ao UI 82 ela Conshtulçlo Federal (reele•çloJ .. ..
• • • • .............. .
AsSOCia-se 1 bomenagem do Senador Jefferson
Pães 10 econotllllla Robeno de O Campas Aparte 10
Sen Jeffmon Páes

278
SOl

520

521

547
583
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Ata da 41.!! Sessão Deliberativa Ordinária,
em 16 de abril de 1997

som Legislatura

3ª Sessão Legislativa Ordinária,· da

Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo,
Ronaldo Cunha Lima e Joel de Hollanda.
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Antonio
Carlos Magalhães - Antonio Car1os Valadares - Artur
da Tavola - Bello Parga - Benedita da Silva - Beni
Veras - Bernardo Cabral - Car1os Bezerra - Carlos
Patrocínio - Casildo Maldaner- Coutinho Jorge - Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Emilia
Fernandes - Epitacio Cafeteira - Emandes Amorim Esperidião Amin - Fernando Bezerra - Flaviano Melo
- Francelina Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo Gerson Cama1a - Gilberto Miranda - Gilvam Borges Hugo Napoleão - Humberto Lucena - lris Rezende Jader Barbalho - Jefferson Peres - João França João Rocha- Joel de Hollanda- Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripino - ..iosé Alves - José
Bianco - José Eduardo - José Eduardo Outra - José
Fogaça -José lgnácio Ferteira -José Roberto Arruda
- José Sarney - José Serra - Júlio Campos - Júnia
Marise - Laura Campos - Leomar Quin1anilha - Levy
Dias - Lucfdio Portella - Lúcio Alcântara - Lúá10 Coe-

MENSAGEM N• 90, DE 1997
(N" 427/97, na origem)

lho - Marina Silva - Marluce Pinto - Mauro Miranda
·- Nabor Júnior - Ney Suassuna - Odacir Soares Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro Simon - Ramez Tebet- Regina Assurnpção- Renan Calheiros
- Roberto Freire - Roberto Requião - Romero Jucá
- Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Uma - Sebastião
Rocha - Sergio Machado - Valmir Campelo - Vilson
Kleinübing - Waldeck Omelas
SR PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 78 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a

o

sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1 g Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
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Bruiha. 1 4

d.- abn! &.· I '}q7

MJnJ.stro de

lnter~no,

6 ·Barros
das Relaçóes Exteriores

lHFORHA.ÇÁO

C\lt"rl.CUlWI; Vitae
Hl"aS1llê,0')
E~otcelent-lsSlliO

Sentlor

Pr~slden~C!

de

da

.J.Ilr1l

de l997.
K~nlst.ro

R~publlca,

de Pr:uaeJ.ra Classe oro ACRIPINO MAIA

06 de abril de 1943.
filho de Tarc:LSlO de Vasc:onceilos Haia e Teresa Tav.e.res Haia.
Curso de Preparação .a Carreira de Oipio•ata, IRBr.
Curso de Prl!.tica 01plo•d'tic4 e Consular.
Curso de Altos Estudos, IRBr.
Hoasoro/RN,

O~

C01ll o

acordo coa o art.. 84,

dlsposto

no •rt.

56,

~

1•.

lOClSO VII. d.m Const.ltuiç&o, e
do

Requlalllent.o

de

Pessoal

do

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

Terce.1ro secretárl.o, OJ àe •arço de 1'5167.
Sequndo secretário, antiguidade, 05 de •arço de 1'5170.
Primeiro Secretário, merecimento, 25 de ma1o de 1976.
Conselhelro, merecimento, 02 de 11arço de 1979.
Minl.st.ro de Segunda Classe, 111.erecamanto, 28 de junho de 1984.
Mlnistro de Pr1me1ra classe, 18 de junho de 1991,
Assistente do Chefe da Divisão de Produtos de Base, 1967.
<\llsistente
do
Secretárlo-Geral-<\djunto
para
Mauntos
Económicos, 1967/68.
J\ssistente do Chefe do Departamento da Europa, 1976/83.
Chefe, Substituto, da Di Vll!lilo da Europa-II, 1980/83.
Chefe da Divisão da Asia e Oceania II (OAOC-II), 1!HIJ/84.
Coordenador Executivo do Gabinete do Hinistro CSe Estado,
1985/86.
Membro da Equipe de PlaneJamento Politico do MRE, 1985/86.
Subsecretário-Geral do serv1ço Exter1or, 1993/95.
r.ondres, Terce1ro Secret!!r.lo, 1970.
Londres, Sequndo secretárlo, 1970/73.
Brux111111s, CEE, Sequndo Secretárlo, 1973!75.
Bruxelaro, ctt, Encarreqado de Neqocloa, 1974 e 1975.
Bruxelas, CEE, Primeu·o secretár1o, 1976.
Varsóvla, Encarreqado de Heqócl.os, 1982.
LonQres, COnsul-Geral, 1966/87.
Pretóru1, EmbalXtt.dor, 1996/97.
,i,sselablela do GIESB, São Paulo, 1967 {delegado).
.
Conterencla da Otru sobre Ac;Ucar, Genebra, 1968 (meJIWro).
1 SeasãQ do Conselho internacional do Açllcar, Londres,

1969

lrunt~brol.

Conselho

DeliberatlVO do

IM.

1969

(representante

alturno

do

MRE).

Reun1óes do
trrlleliOrol.

Conselho

Internac1onal

do

Trigo,

Genebra,

1970

VI! Sessao da As!iemolela dl't. lHCO, Londres, 1971 (deleq.ado).
VII,VIII e IX Per1odos de Sessoes do Conselho da organ1zaçao
Internactona.l do 1-.çucar e suas reunloes preparat:órlas, Londres,
1971/72 (delegado-suplente).
XXVIII Sessao do Conselho da IHCO, Londres, 1972 (a:s111esroorl.
Reunllilo do Conselho
InterniiCtonal do Triqo, TOqu1o,
197:1
(de.l.eqado).
Acordo comorctal Brasll/CEE, eruxelll&, 1973 (meabro).
I
Seasao
da
COl!llSSao
Hlsta
Brlls!Ul/CEE,
Bruxelas,
l97!S
{deleq11do).
Con!erénctll Interpllriamentar CEE/A.IIIértca Latinll, Luxe-..burqo,
1975 (assessor l .
<\cardo Brasl.l/CEE
sobre o
Com.ercl~
de
Produtos T6)J:tet~.
Bruxelas, 1975 e 1976 (delegado).
Conferencl.sta na EscolA de Comando do EstAdo-Maior do Exército,
1976.
Conferencista na EscolA de Guerrlll tf.aVAl, 1977.
conferenclsta, convtd.ado, nos I e II cursos INTAL-ES.a.F soore
Inteqraçao Economica, erastlta. 1976, Buenos <\1res, 1977.
Conselho Delt.beratlvo da SUOEHE {representante suost1tuto do
HRE, 1976/78).
Diretor de p.avtlh!o t:Jras1le1ro na Fe1ra Internacl.onal de Brno,
1977.
Diretor do paVllhào t:Jrastleao
Fe1ra
Internac1onal de
Le1p:nq, 1978.

Oe1eqAçao :Empresan.al da confederaçao tlaclonal do Coaôrclo
Iuqos1av1a, 1978 (assessO!"l.
Hiss.i&o prepara1:órH1 b VISita do Htnlstro das K1nas e E:nerq1a a
Roeõin1a. 1979 {memoro!.
VI Sessão di! Comtssâo Mtsta arasll-Untâo Soviét.LC!S, Brasl.l.ia,
1979 (deleqadol.
À dispos1çilo do Chanceler de Tn:nldad-e-Tobaqo nms cer1món1as
de posse do Pres1dent:e d11 Republica, 1979.
A d1spos1çáo do Chanceler da ltillia. Arnaldo Forlanl, e111 VlClt:a
otic1al ao Brasl.l, 1979,
À
dtspos1ç!!t.o do Vice-Pres1dent:e dllls COIIlUnld.ades Euro;>e1as,
Wtlhe1m Haferkoa11p, e:~~ VlSlta oflClll.l ao Brasil, 1979.
VI Sessoilo da COI!I.Lssao Htsta Brastl-PolOn.La, Brasllii!, 1980.
VII Sessao da Com1ssao Hl&ta Brasi1-!uqos1.ávia, Bresllia,- 1980.
D1retor do pav1lh<ío bras1le1ro ne: Feira
InternacionAl de
Poznan, 1980.

Mia•Ao Espacial braaileira ts axeQuias do Presidant:e Josip Bro:z
Tito, B•1qrado, 1980 (lloabro).
Meaa Redonda sobr& o Coaórcio com o Leste Europeu, Secretllrio e
conr•rencista, Silo Paulo, 1981.
Diretor do Pavilhbo Brasileiro na Feira Internacional de
Zaqreb, 1981.
_
Seain6rio
PNUD/UHCTAD
sobre
coaércio
entro
Pa!ses
••
Desenvolvi-nto • Pa!sea Socialistas, Leipziq, 1981.
Seain6irio PHUD/UNC'l'AD sobro Politica comercial, Moacou, nu.
Hissllo do Secretãrio-Geral da SEPI.AN iro União Soviética, Hoscou,
1981 lt••mbro).
Conferencista na Escoh superior da Guerra, Rio, 1981,
Conferencista no Estado-Maior daa Força• Araadas, Brasília,
l9Sl.
OLretor do Sal4o de Produtoa Brasileiros, Moacou, 1982.
)r. diapoaiç&o do Ministro das Ralaç6es Exterior•• da Bolívia,
Kario Velarde Oorado, ea via1ta oficial ao Brasil, Brasí.lia,
1982.
Hi•aio Preparatória à viaita oficial do Presidente da RepUblica
ao Japilo, Tóquio, 1983.
C011itiva do Presidente dlll República ea visita oficial ao Jap4o,
TóqUio, 1984,
Reun16o. de conaulfa Brasil-EUA entre equipes de plAne)amanto
politico, Braa1lia, 1'85.
Corutiva do Presidante da Repllbl1clll ea visita oficial
Uruqual. Hontevidlltu, 1985.
TOml.tlYII do Ministro do [atado das Relações t:xter1ores l!l'il
vu1to11 oticlal .\ tndilll, Nova Delhi, 1985.
Re-ún-lão- do Grupo dos 77 •• tUval Hinistona1 sot:Jrc a Criação de
um Siste11a Geral de Pratertncialõ Comerc1ais (SGPC), N'ova Oe1hl,
1985 (dele9ado).
Hu:são Especial b Po••• do Presidente da RepUblica do Peru,
LimA, 1985 {meabro).
ComitivA do Ministro de Eatado daa Relaçóes Exteriores ea
Vl:sita oficial b Uniio das RepUblicalõ socuiistas SovU:tLcas,
Moscou, 1985.
-Ratlnl.40 dos Chefes de Missões Diplomaticas Brasileiras no Leste
Europeu com õ -Kini.-tro de Estado dAs -Relalçóes Exteriores,
Frankfurt, 1985 (assessor).
Con.J.tiva do Ministro de Estado dAs Relaçóea Exterior•s e•
reunu\o con)llnt& doa Chanceler•• Lat.Lno-Nutrlcanos do Grupo de
Cont_adora e do Grupo de Apo1o coa o Secretàr lo de Estado dos
E:UA, Washington, 1986.
Comitiv.a do Prea1dente da República na Cilpula MundiAl sobre a
Cr1mnça, Mova 'lork, 1990 (ael&bro).
Coall.tlVll do Pre111dante da RepUbl1ca
II
Reuni4o IberoR
ÀJIIericana, Madri, 1992.(aellbro)
CoJut.l'\la do Prealdante da RepUblica no Encontro Preaidenclal
3rAs11-Bol1via para li assinatura dos Acordos do GAto, Santa Cru%
de la S1erra, 1992 {llleabro}.
Chefe da Assassor1a
Peput:Jlica, 1990/91.
::nete de Gat:Jinete
Fepublica. 1991.

~opulaçào ( 1995)
,Afea
Capital
Data Nacional
Sistema Político
1

1

para
do

Assuntos

Sociais

Secretârl.o-GttrAl

d.a
da

Presidincla
Pres1dênca

da
da

Subsecr~t.llrlo-Geral

da Prcuudénc111 da Rfltf)tlhlica. 1991/92.
··~~ Proceso de Inte~rac1on en [.:repa Occl.dent:a.l".
Revts-ca
:!':t:earacion Utlno.atBerlcana, ,"I•. ~:l.
:-:-:e~ co Merl'!:O tlavAl. ::;:cllnae Of:.:!al. Sras1L
:::-ce11 co l<!erltO Jud1C1ar1o do Tracalho, G!"Ã-Cru:z, S:-astl.
J:-Cen oo Intante Do111 Menr1que, DflClal, Portuqai.
:.eç lOn o' 116nnel.lr, CC lCtal, fran!=a •

\

~L

\\'JYxJvY'"'-

(H4rio "Ernam SaAde)
Diret.or-Geral, sub.stttut.o, do OepArtaaento
do SerVlÇO [;cter1or
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1,55 milhão
·
581.730km:
Gabarone
30 de setembro
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Ouett Ketum1le Joni Masire
Presidente
Festus Mogwe
Vice-Presidente
Ministro das Relações Exteriores Mompati Merafhe

PIB. a preços correntes (199-J)
Taxa de Crescimento (I 994)

U.SS 3. 7 bilhões
1,0%

Câmbio (I 996)

US$ 1,00 = P 2,86 pulas

Origem do PIB, por principais
setores (1994)

Mineração
Setor Público
Turismo
Agricultura

37,4%
20,6%
15,2%
5,2%

Política

Pol1t1cameme c:stavel, E3otsuana cons!JtuHe cm wna
republ1ca pres1dencaahsta com parlarnemo wucameral
O Pamdo
Democrauco de 801suana <BDP) detém o poder desde a mdepcndênc1a. em
l9o6. pnme1ro com Seretse Khama. que ocupou a PresadCncJa ate sua morte
~m 1980 e, em seg:mda, com Ouen Masue. que assumtu o poder em 1980,
~endo

! Relações com o Brasli
As relações bdaterats foram estabelecidas em 1985.
lendo stdo cnada, no ano seguuue, a Emb3IX3da do Brastl jwuo a RepUblica
~e Botsuana. com res1dCnc1a em Lusaca_ Com o fim do regune apar1c1sta na
Africa do Sul. a cwnulauVJdade da Embatxada pôde ser transferida. em
agosto do ano passado. para Pretona. ctdade dista apenas SOO Km da
capttal tsuana

reeletto em )984, !989 e 1994

A poUtJ<:a externa tsuana sempre manteve pos1çóc:s
coerentes em relação ao processo de luta pela hbenação polittca da Afnca
Ausrral Fmdo o regune segregacaorusta na África do Sul, o pa~s vem
buscando millor mtegraçáo econõmtca com seus vtzinhos, mante:ndo
destacada aruaçào dentto da Sourh Afncan Develapmenr C'ommumry
ISADC), CuJa Secretana-E~=cuuva sedia. Durante a visita do Preszdeme
Quert Masue a Moçambtque, em maJo de 1996 o mandatário tsuano
marufestou o deseJO de seu pais de assoctar-se a ~açào do Corredor de
Maputo. Juntamente com Afnca do Sul e Moçambique. Batsuana e tambem
stgnatano dos Acordos de Lome e membro da Commonwea/th
/,r!llrmHff

Uma d::~s n::~çócs ,uncan:1s ma1s pobres a epoca da
mdependência. Botsuana tem-si! afirm::.do. hoJe. como uma das economtas
mats soladas da Afnca e como e'<emplo de gestão econõmJca bem-succdtda.
Com efeuo, no conJWlto da Afnca Austral. Botsuana detem o maior PIB per
cap1ta, da ordem de USS 2.5 mal. com uma medta de cresctmento econõtmco
t!m tomo de lO% ao ano emre 1985 e 1995
Este desempenho tem stdo posstvel graças a exploração
de dtarnantes Urês das mats ncas IIUllas dJamanttferas do mundo estão em
seu tem10no) c outros recursos mmerats (cobre, niquel. carvão e ouro) O
Go ...·e
-.·m buscando mcenttvar a dJversificJç:ão e<:onôrruca, J3 que a
nuner .• .,.. responde por cerca de 90% das exponações, e lentando diJlllnutr
a dependência em relação a África do Sul, uma vez que cerca de 80% da
produção de dtamames e explorada pela De Beers. O clima desémco da
matar p:lll~ do pats cons111UI. porem, obstaculo a um desenvolVImento mats
amplo da agnculrura e da pecuana O setor manufaturetro • bastcameme
têxteis · (! o que tem respondJdu melhor a esse esforço e apresenta raptda
expansao

A Ultuna VJsita de alto ruvel deu-se em 1992, ocastão em
que o Pres1dence Quett Masue \'CIO ao Brasil para partictpar da Conferêncta
das Nações Urudas sobre o Meto Ambiente e DesenvoiVlmento, no Rio de
Jane1ro
As relações entre o Brasil e Botsuana mserem-se no
contexto de aproxunação com os patses da Áfnca Austral e de uma furura
colaboração entre o Mercosul e a SADC Apesar da pouca expreSStVIdade
do comerete btlateral. da ordem de USS 210 rrul nos dots senudos, com
•-grande superaVIt para o BrastL a econonua tsuana apresenta polenclahdade
pãrã coopera-ção erom·ec.nientO-ae eqUipainentoS e"inãtériãs-piiliiás -para ã
mcJp•ente mdusma local
I

(A Comtssão de Relações Extenores e Defesa Nacronai.J

MENSAGEM N• 91, DE 1997
(N• 428/97, na origem)
Senhores Membros <JU St"n.ldo feder:~.!.
De canfol'mldJd<" .:wm v

.lt1

li4. mc-Jso VIl. d3 Con:~"tltuJçio F<:"dc:r:tJ• ..: com o

diSpOStO no art, !S. lnc-1~ !. -:nos J.I1S ~o c SS. d.:l Rct:ulamcnto de P~so.:~l do Se(VlÇO E:m:nor.
aprovado pelo D~reto

flq

93' 3::5. de

I"

dc

outubro

de: 1936. no an 54. inciso 1. alinca ..., ..,c no

ut 55, do Anexo ( .:w 0C"t"reto n" : 07(), d.: !3 de no~mbro de IQ96. subme1o a 1.prcc~âo de:

Vossas E.xcc!Cncw .a escolha. qwe <J~S.:JO (J.Zer. do Sen:hor LUIZ FELJPE DE SED~AS

COR.R.EA.

4
a..tll'USttO de Pnmctr::J.

(~:.o:.

d..l (a~"TCTr:l do! Dlp!om.:u..a. p.ll"i!. C':terccr

c:>

ureo de émb;u.'Qdor do

llrasll)unlo a Rt:JJUbu..:.:l An;::cnmu

Os mmtos .:~o l·.mbJ.J.'\3<l•lr i <:IZ rr:urE DE S[IXAS \ORREA que me tndu.zu·;un
esc:clhoi:-k• fl.l."3 o dCSC'mr'ertho 11C5U t:lt"\'"30:1 tun,au . •OI1Stam d:1 ~)..:!. UJfomgçjo do MltltSteno
~ Rellçóes l~xtt;"norn
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Brasília. 14 de abril de 1997.

Fernando Henrique

Cardoso.
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:>ennor Pres1den1:c da Repuo11ca,

De .acorao com o art.. !H, l.ncJso \'II, da constltuH;.!r.o, e
dlSpcStc nu ort. 18. LOClSO !, t' nos arts. 5ó e 513, do
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~XtCI"lOr,

l98t>,

anexa aunut3 C1<> H(>nSaqem <l.O !:.enadc !-edera.i
do Senhor l.ul% P'c-lJpe de SelXIIIS Correa
Classe,
dd
C:::arrcu·<l.
de
ú1p1o~at:a,
para

Embalxador oc !!ras1l

dprOVIII~O _p~lO
~~.

no a:r;-t..

Q'?ÇX_~

lOClSO 1. alinea

:
a<;:J Lecret.:: ~· ~.070, de lJ de
aprec1a<;.1o dE' Vossa Excelfmcla a

ae:iõt:lnoDdi!l a 1nd.1caçao
!'!lnlStro de Pt"illlelra
exerCei;"
o
carqo de

1unto a f.tepublH.:a Araentula.

Enca1unnQ,
1oual~entc
em anexo,
lntonnaÇ.!lO soOrE' c
pats <' CUrrJcOJlum V1t.ae <.lo 1'1ln1:-.trc Oc Pr11ne1ra Cl.os.sc Uaz
f"ellpe de Seu:as Corn~a
que,
Junt.aDent(' COill a l1ensaoera ora
sucmet;ldil a aon•ctac; .. c <lf' ~ossa ()(Celer.cla, :-.erac .!lpresem:ados ao
Senaae f<><:lf't':!l polra c~.H'I<" rlf' s.c-ur. llU:';tre5 ner~oro~.
f.espr

Wa.chinqton, conselhe.tro, 197'3/SJ.
Paris (Oeleqmçáa junto a UNESCO), Mini5tro-Consolhelra, lSIBS/87
-México, Embouxador , 1989/92.
Hadri, E:mbaixador, 1993/97:
ReunJ.ào do Subcomitê da Rodovl.a. Bolivar1ana Harq1nal da. Selva,
L.il Paz. 1967 (membro).
Coal.tivm do Kinistro do Intêi"l.Or em Vl.Sita ao uruquai, 1967
(aeabrol.
IV Reunliao da CEBAC, Buenos Aires, 1967 e 19611 (membro].
Missão E:special à Solenul.ade de Posse do PresJ.dente do Equaclor,
1966 (merwro].
Ç_n._~ __ de __ Trabalho _do
Prepar_acão
lla
!I
confer'lincl.A
doa
Chanceleres dos -PaiS~ BaCia- do -Piita,- sAnta- cruz de la.
Sioi"I"a, 1968 (membro).
V Reunião do Grupo de Pet"ltos do Pro1et.o A-C (naveqaçAol,
Buenos A.lres, 1974 (deleqad.ol.
Deleqaçao do Bras1l às XXVI, XXV!I, XXVI!I e XXXIII Sessóes da
As;sel!lbléla. Geral da ONU, 1971, 1972, 197J e 1978 lm•mDI"OJ.
XX Sessão da conterl:mc.l..a Ger:al da UNESCO, 1985 (me~ro).
Aaaeasor
do
Chefe
do
Gabl.net.e
Civil
da
Pre111d6nc1a
da
Republica, 1983/85.
Aaseacor do PI"eaidÕnt-.- da~-pUb:riC4-,- 1987/89.
Coaltiva do Senhor Prea1dente da Republica e111 Vllnta oficial
Peru, 1987 (membro),
Coaitiva do Senhor PI"esidente da Republlca em Vllnta oficial à
Venezuela, 1987 (I••EbroJ.
Coaitiva do Senhor
Pros1.dente da
Republica a
Reun11io
Presidencial de Mocanisao Pormanenté de Concertaç.ão e Conaul ta
(Grupo doa 8), M•xlco, 1987 (aeabrol.
Coaitiva do SOnho%" Presl.dente da RepUblica 011 visita oficial a
Col6abla., 1988 ( ••abro) ,
Ccaitiva do Senhor Pre11id.ente da Republica â A.aaellblo6ia-Gera1
t:.pecl.al da ONtl' dedicadll ao Desa.rzll4JD8nto, 1988 (maabro).
_C_aai_t_iy~_d--º_s_~r Presidenta da RepUblica e11 v1sita oficial a
RepUbllca Popular da China., i91f8-f!D.Gia:Ci'O-f.
Cotltiva do Senhoi" Presl.dente da Republica
Vlsita oficla1
6oliVloll, l988 (membr-o).
Coaitiva do Senb.or Pre&J.dente da Republica e11 V.l..&it.a ot'icial A
Un1_4o SovJ.ética, 1988 ( maabro I.
Coaltiva do senhor
Preli-J.dente da R41-publ.ic.!l A II Reuni.io
Prasidanc1al do Hecan1aao Permanente de Concertação e Consulta
(Grupo dos 8}, Uruguai, 1988 (melll.bro).
coaitiva do senhoi" Presidente da RepUblica e. visita oficial a
Arqentina, 1988 ( melabro) ,
Coai ti va do Senhor Presidente da Republica 4 RepUblica Popular
de A.nqola, 1989 l•oabro).
Coaitiva do Senhor Pres.tdent:e d~:~~ RepublicO!! à Guiana, 1989
(aeabro),
Con·t-iva do Senhor Pres1dente da REipublica. ao surina••• 1'!189
f•e~ro).

Com.ltJ.va do Senhor Pres1dem:e da Republica em mi•sáo
exequ1as do 1mper11dor Hirolt.O, ,;apao, l989 (memDro).

llrl~.am<'nte,

·-~P.005."":J..Oê CIO F<eoo tlarro:;.
MuHstrc <lt> l::.taoo.i' l:'ltertno, das Relacoes .Ext.er1ores

Prémio R1o Branco, Me<talht~. de verme.tl, CPCO, IRBr
Pr~aio Latayette Carvalho e Sllva, CPCC, IRBr.
Ordea de Rlo Branco, Grã~CI'UZ, Brasll
Medalha do Paclf icador ( Bras1l).
Ordea de Crlst:o, Portuqal (Grande oficl.all
Ordea do LJ.bertador, Venezuela ~Grande Oficial).
Orde111 Bernardo O'Higglns, Chlle (CavaleJ.ro).
Ordem de Santo O lavo, Noruega (CavaleJ.roJ.
Orde!'l da Ra.l..ntla V1tór1a, Reino Unl.do (Kemcr.o),

..;;/,- :~-:.-· /~
(Stélio Harcos Amarante}
Dirctor-Gera-1 do o-eparriment:o do Servlço Exter1or

curr.).culWll Vlt.Jc
Ellbalxaclor J...UIZ f"ELIPE DE SEIXJI.S CORRtA
Rlo de Jane1rotRJ, lb de Julho de 1945.
F'ilho de Ja<i.o J...u1s de :Oe.t:-<a.s .:arrea e Kan.a Celina Leào
Teute.Lr.a de :;e;;.xas C.:>rrca.
Bacharel em OJ.relt.o, raculdacle ce Direl.to Und.tdo Mendes. RJ.
CPCD, .I.RBr.
CAD, .I.RBr.
CAE. IRBr.
Terce1ro Secret.arlo, OJ de mai"CC de 1967.
Sequndo Secretarlo. roereclment.o, JO de )Unho de 1969.
Primel.I"O Secret.arlo, ral!!reclmento, 18 de IDAl.O de 1975.
conselhe1ro, J:~erecl.cento, OZ da marco de 1979.
Hl.nl.stro d.e secunda Classe, nerec.1.mento, .<.Zele 1unho de 19ar.
Mlnl.st.rc de Fr1ce1r3 Classe, mereCl.l!lento, 15 de dezembro -de
1987.

Assl.stenta

do

Chete

da

Div1sao

da

Amen.ca

As re!açó;:s do Bmsd .:.m1 a

Ar~"Clllu~ ~<!

car.:tcteriz::un. l:o.1c.

MerJ.dional-I,

1967/68.
Assl.stente do Chete c!.a Ol.Vl.sáo da AmazónJ.a, 1969.
Assessor do Chefe do Departamento da Orqanl.smos Internacl.Ona.l.s,

!!~:~~~~

do cnete do Departamento da Ásia, Ã!rica e

pmscs. O d1alO!;O

l!lltTe

os dOI=' Gu\c:mos

o!

l.1.11do <:marcado por cardmlidade e por

~~ania~---liillri--;-iltidã\:t!rliiii.iilldiilii!tfil~-~l[;ii i5;:muu.t~--t1tna--;::;m:s-lruU\:J ~::-:mcen.:Jç:io

I!

tuu

1978/79.
Secretárlo-Gera1 de Polit.1.ca ExterJ.or, 19512.

Secrctarl.o-Geral das Relaçoes Exter1ores, 1992.
Bonn, Sequndo sect"etario, 1970/71,
Nova '{ork, ONU, Sequndo Secret.arlo, 1971/7).
Buonos A1res, ::;~qundo Secretar 10, 1974
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DADOS BÁSICOS E PRINCIPAIS INDICADORES
ECONÔMICO-COMERCIAIS
- ARGENTINA -

Nome oficial,.,

República Argentina

Superflcle tDJ

2.766.889

peso argenl!no (dividido ent 100 cenlavosl

Buenos Aires
Buenos Aires. Córdoba. Rodrlo e La Pia la

..

. .

ii.' ij;jJ5.i.ª~QRES-S_Õciõ:EcoNÓMICOS.

.. -· .. ·-'-

--

ilis$ J;iit;õ;;l·

·-

· ..

-·

Populaçao (em mllhCes de hoblt.antes)'"'
Densidade demográfica fhab/Km')
PIB, a preços de mercado (US$ bllhOes)'''
PIB, per caplt.a fUS$)
Crescimento real do PIB (%) 1''
lndlce de preços ao c•lnsumldor 1%}1" 1
Olvida Externa Bruta (US$ bllhOes)
(US Reservas Internacionais (US$ bllhOes) '"
cambio ( Ps$ I us $)

11.1 BALANÇO DE · PÃGÃMÉr:.irosi<i

Km2

sul dà América do Sul
Espanhol

Sltuaçao geogn\flca
Llngua oficial'"'
Moeda,.,
Ca pilai
Principais cidades

--

L!IiL!-19.94--1~1I~r

---·

.--

..

~

···-·'<··---

~~~

.,.

·~-~

·--~

-

-

257,60

281,50

282,?0

7 620 90
6.0
106

8 2.41.90

e 2.c2.oo

70_6

"
'·'

7i,.C

3,3
B5.9

13,79
1.00

14,33

14.29

~-.--

~~~--~··

--.--

~··~

.

I

ExpotlaçOes (fob)"'

Receita

Mi
-7.o5

--u~--

"

~.

....

( .. 1

(.I

9,9$

-'1,25

8.68
0,00

ut

-'1,1111

-

1993
13.12
16,77
·3,65
29,89

..

-·r··

-4,24
15.84
20 06
-2,85
2.67
5.53
0,32
-9.35

2.51
5.17

C. Tnmsferêncías Correntes (liquido)
O. Balanço da conta..cofrente
E. Movimen1o de Capitais (liquido)
F. Movimento Financeirb
G. Erros e Omissões
H. Saldo

v

I 1994

-2,815

Despesa

Exportações flobl ,.,

1993

15.~

B. Serviços (liquido!

_..

1.00

~.---~-~-· ~

-2,42
\3.12

Importações (fobi 21

lmportaçCes (fob)131
Balança comerc~l 12 '
lnterclmbJo comercial

...

1.00

A. Balança comercial

m,. coi.i_Ei:iêloi~!ERiõiiidfruss J;iih6;;· 1

34,30
12.

33,90
123

33,50
171

..

n~~

I

_,~9~
2,23
20.96
16 73
-2.18
2.69
5.05
0,4J
·2,39
(

I

0.17
0,01
-2.21

----

19 ~4-T 1 9 9 5

-.-

18,53
22.87
-6,34
39•.CO

'

18.60
18,35
0,25
36,95

-

-~===~----------------
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40,00
36.95

39,40

35,00
29,69

30,00

25.00

iii

c

18,BO 18,35

20.00

c
c

"

•0

.,f

:E

.c

15.00

I

'I""~'.;!>)'"' ~~·"·•':'

'"""i·'"ft"'U...n·..,ll
•"·•;':1
lbl~~-a·....,.,.,
lul~·n;:iml•"•

til

Ul

2

10.00

5.00

0,00

1995
-5,00
-6,34
-10,00
Erabo,açao OPRIOIC/SEP- Seçlo a~ Estudos~ Pu_bllc~ç&$_

DADOS BÁSICOS E PRINCIPAIS INDICADORES
ECONÔMICO-COMERCIAIS
- ARGENTINA 111.1 DIREÇAO DO COMERCIO EXTERIOR"
.
(USS mlltiOes - fobl.
-~!'!'ORTA~óES:
Brasil

, •• l

..

11t.C

11.8 '!

%

bd

4 .. ..

tl•l•t.l

.

..

2(i~%

1.21

976%

1.7~

10,53'11.

Chile

0,151
1,27
0,51
0,13
0,!0

450'll.
9.68%

1.00
1,11
O,S&

6.05%

1.U
1.31

7.14%-

1,01

3.93~

0.51
0.51
0.50
II.SS
0.23

300'i

o.n
a.n

ltaha

Alemanha
Espanha

3"""'
4.!!0%
3.81%

J.SI'IL
3,02%
3,93%

Paraguai

0,3t

2.74%

Uruguai
hã

0,51

3.89'*.

C.,l5
0.47

3.58..

O,C$

1.39'!6
2.69'll.

Japão
Reino Unido
França
Venazuetla

0,11
0,21

Álrica da Sul

0,01

SUBTOTÀL
DEMAIS PAISES

TOTAL GERAL

'"""'

0,17
0,11
0.11
0,150

0.41

-

9.00'1
7.31'1t
5.65'!1í
3.94'Jt

:tg.c"4
3,..,..
3.53%
3.26'1.

V' I"'
2.48%

0,34
D,l3

1.81'1o

1,2S'Io

0.30

1.~

1.00'/o

0,2t

1.~

1.23%

0.22

1.34'1>

' '""'

0.22

1_31%

1,7S%

0.21

0.61%

0,11

- i.ii

7'5;4-M,

3,26
13.12

24.86'1€.
lOO,c:x:Mfo

12.07
..... &
16.53

Í'JOt%
2G,OO<Wt
IOO,art'

15,,
11.1i0

0,23

%
III• '-bl

- i u - 2i.i1%' -J.iii- 'ii. ii%

UI

Estados Unidos.
P ahaes BaiXos

-·

13.41 1

1.7e%

72.11~

27.89'111
100,00%

,.,,.,,.,,,,!

I
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rll.1

,_....jlol

DIREÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR'''
US$ mllhlles -lob

IMPO!_!T~õÇ_O]'S:
E,<;.tadcs Un1dos

-

21.56i

21.2P"

18.157"

5.~%-

f.U

6.01"

t.31

625"

o. SI

4.41%
J,04'1ft

1.07

0.33

1.97%

D.Í7
0.22
D.!l

•.00%

o.n

271'1.

1.28..

0.22
0.31

OQS"
155"
363"

ltáha
Alemanha
!=rança

0,11
1.02
0.74

Espanha
Sélg1ca-Luxemburgo
J:1pãc

Rep Popular da China
Reino Un1do

'·"

1:ore-ra
Dalses Sarxos

n- •-

ããOOi.

··;9,õ.r-

3.~

1,37""

-1~.•z--

OEMAIS PAISES

2.36

TOTAl GERAL

1171

14,00'1L
100.txl%

7.""'

1.30

7,07%

1,0!
0,11
0.11
O, SI
O.CI

.,..,.

o.u

2.23%

592"
3:32"

Jt ....
2SI'

ns-.

103"'

0,311

3.45~

0.21

1.53'16.

1.14"

1.3<4..

1.53'l.

0.21
0,24

S5 iti

-- 14.54-

16,73%

3,83
22'.17

f4.15P"

0.31

2 21%

'·"""

0,17
D.Z4
0,23

Unrguar
Mt~lco

5.1:2~

0.51
0,71
0,21
0,31!i

22 89%

2.70
1.30

3.78..

0,13

----

-. i.2õ''

6.03"
4.EII'IJ6

0.17
1.11

1.$%
4, lgc>k
3, !41&

__ _11_.70____

Çhrle

...

4.93
4,27

M7

SuStOtAL

- --

-i.íi ___ -iiõii

Sras/1

too.c::mc.
-·

13!"!l.

Bi 4:}i
18.~

3,41
11.35

100.~

DADOS BÁSICOS E PRINCIPAIS INDICADORES
ECONÔMICO-COMERCIAIS
- ARGENTINA III 2 COMPOSIÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR"'

-

-

--

-

1993

-- -~.

---

19g4

"·

dotobl

-- --

IEXPOR_Tf<Ç_'?E_S-- .... ----- _ _ _ _ _ jU~imUM:e!·l~bl ·-···
Prooutos Al!mentlctos e ammats •mos
• ·
Prooutos rnanulaturados
l,,aqwnas@ @QUipamentos de transporte
Oleos m1nera1s e combustlvers

Oleos vegetais
Maténas primas na o com@stlvi!IS

----

-·-i.i2 -- 4:;55%
UI

12.88%

1,4-4
1.24
1.07
0,11

10.93%

-Hji-

SubiÕt.it
Oem:~lc

Produtos
Total Gerõll

'iMPORTAÇOES

9,45%
8.16~

7.47'1.

do tot•l

35.23i

UI
t.77
U15

12.~

2.17

11 17%
10,421(,

Z.ZI
2.17

~«ii
13..,..
10.00...
10.351f.

U3
1,150

9.-47%

Z.OI
i.I.C

8.78-4

.......

SUbiôiãi
Oemalc Produto•
Tot~l Geral

IIV INTERCÃM810 COMERCIAL BRASIL/ ARGENTINA I•>

,

....

ãã.õ7i

15,14

20.11

IOO.Dl'lo

S0.48i

11,23

52õii

i.ii.

- MS:li

1400'1.
1335%
10.97%

3.02

13 .....
12.68%
1019%

13.12

100,(])%

i,i7
2.31

·Bã.E'i

2.7i

·--

G.ll

2.36%

O,Cl

. i6,õi

§.ãji

0,70
1fiJ'I

417~

1994

~.~mlft

--1i.4i .

1,13

0,40

--

...

11.55%
100.c:mlo

59. «ii -.;.t,õi
10.52'l>

·-·~

IOOOO'>b

.......

2.20

3.51

t7e4,.,
1-4.51'1-

UI

90.,.
...!2'1.

z.u

2.92%

1,17
0,14

iõ,86

9657%

19,:iG

0,14
21.!l'

3<1"

0,11!
20.12

IOO.CIJ"ll,

1995

11.~

199

417"JE.

$73%
-'4.27'1100.~

e~,

IIJSI mllhOea -lobl
Export~ç6n

(lob)

413US

lmporto~ções (fob)

:un.11

Balança Comercial
lnterclmblo Comercial
PartlclpaçJo no lotai do comércio exterior br.ulfelro

,.,.,,

(i D:WO:OtJja nmro ., novumt~ro • fi
prol
él:tho<açilo DPRIDICISEP. SeçDo dlt Esrl.lel» • P~Gos

"""''

n:us

(%1

7.717,13
10.11%

~ac ..

-!.&i . -

1,31

1.14
0.77

~.

do

. 7.21

uss mllhõu. clf)

e

MÂqui-nãS êQu•panliirltõS d11 transpcm,
PtoQulos qulmrcos
Proautos manufaturados
A•t•gos manufaturados d!'iefSOS
Produtos a.l!menl:lcios e 1nlmals 'lfvot
Oleos mineraiS e combusllvcls

19!15

voo.n
.... o... 1"1
-tm.s•

~1.351•77

1.17"1'.

tO.IOI.I3
10.70%

I.U1.23

4.127,13
1.07!.30 ('')
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INTERCÂMBIO COMERCIAL
BRASIL-ARGENTINA
12 000.00

10.806,83
10 000.00
8.841,23
._?.~83

8 000,00

8.071.30

~

6 000.00

E~CIQI:l)
llob)

•O

"E

lmpoi'-~;OH

4.135.86

~ CcltN<CI.II

~

ldiO'dmtiiD C....<:lllf

~

2

2 000,00

0,00

1t9"'
-2 000.00

DADOS BASICOS E PRINCIPAIS INDICADORES
ECONÓMICO-COMERCIAIS
• ARGENTINA COM~IÇAO

IV, I

00 INTERCÁMBIO

COMERCIAlBJtUil.;ÁRaamt~""

~~=-rAx_~-~o:!.-~~1

--.-

Coldoolfn.-.-• ................. ...

~--·'-· ...

Pinlloot • - · .....

P~•e..U..:Dioln•--~-

Po"""""'...,v.-..~

~-Mwlldo.-·
......
loa.•&eario••~"
!k>NK!woe..-eblao

c..- • ""*'*'"'
..--,._.,...
_...,.__~

cN.~

~-

-"iil'f.iif"""' ···uiti
toi,IC
111.41

. . .,..,.....

~~...,.,

l.tl'llo

2111,01
112..7~

"-"'
Ul11o

tn.n
:aR~,a

....

"·'"
UI'

t4,U

UI'
Ul'l.

... tt

ObrKHierre~ ....... ~
p.,...... . _ _ ..............-

Colf

•

lusl...,..•·•ol.•

'"'

UI"

uu

....,...1

·m··:ttZ.N

,....

....
•..:
_
.. ·,...,,
......
""'"
,....
'"'
........ .....
~

-~:uf.i

",...
Ul'l.

t.s:•
dft
un

--,:iii,ii~·-

.......... --··
a....
m.11

...

1:»..11
n.D
trM

1.....
J.JI'Io

,_..,...

tt.Jol

n.t•

,_..

.....

IUO
l'U2

l,lft
U3'1o

n.n

....

tull

J.H..

Ul'l

tU.tt
t:UI

nut

li!ifUi.

fUI&

UiUi

~-:t"..

~

IIW.U

tOT.-t. CEIVtl.
IMPORTAÇOES~ (PIInclp.al•

~;~õ.;;.- .•-

pt'OduCot e grupo~. ... ~I

.... - - . ·

Comt.u&ti-."-·-~:~

c........

-·

c.

"'Calclo•"
'""lnd ........
.................
~.·'"I'AI•"'*--*'*-.101.:
l<N

•lalr.w-, pool

>'I...

'

c.o<-.! ....... .-.ai

hortloal.-,~ fto~._

....,..,....
..,'•lllll•
..................
..
~

.:1111•.~·

...........

O~onall

PrOifulot

TOI,t,L..CEAAL

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

~.,o.J.o,,.,,ol

(a,(--·-·
.. ___. ,,_.__..__ ,_
1-'Jll".~~-.n.

r<IFM, _ _ , _ _ _

'"''

~INI

r•!-14-ECt.r-·c-"'"--•-""-••-·•...,,.,1

....•,

...... ......
....-- ·=
•

IIII

-w.4i- 'iills

•uu•

11.MS

.,2,71
IIUI

1";0:1 ..

il.iti"
....
....

'·'""

........

12,111f,

!UIS

1.10'1.
IJI'

:nua
tu.M

ll.ll

I ,• .,

131,M

i?Ü,,!

r52ii

h1:t.A

2"·'"

·~

::::

...

Ul'l.

,J.u•

""
hioi.

:t,zo•

"'""'

·-....
""

1 "'

·-......
·=·
_,
...... ....
"''

•

-i.Xi.ii- li iii
11.11 ..

7211.11
"'"
..... ....... ,,..
,_,.... ,.......
......
""
a,n
:•s..
tn.•
:111.17

...,
,.,,,.,

S.. brciiil

,,''·"
...........

....

4U..

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

~ÕÜI

c..................o.

-~n

411.71

tt:J.H
IU,l4

'""

j;Õii1UI
t.U7.JI
471"1.11

~,...

su..

""
,.,.......
lft'l.
~~

rsloi,.

l'........
10000'

~

I
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DADOS BÁSICOS E PRINCIPAIS INDICADORES
ECONÓMICO-COMERCIAIS
ARGENTINA (confidencial)

i v·ÍNVESTIMENTOS
I · lnv~shmentos da Argentina no Brasil (poslçlo de junho de 11151:

: •J

lnvntlrhentos: UBS 1is,94 H111kt5iii. FtetiiveillmihlOi: Uas Su. irill :. Tbtil: Uss 111,:1:7' mllhed

i

\

na.Asgl_n~na,tpOiilçlo
dli márçO ~e.1tpll;_.
ilss 321U3 mllh~s. Retorno: US$ tl.•tmllhOes. Baldo: US$ 311,1• mUhõos

V.2 -lnvestlmentol do Brasil
Investimentos:

IlVI. DIVIDA EXTERNA BILATERAL
'1v1.1.

Divida ulerná do Brasil

pari com a Atg•ntlna:

D.- acerco com o Banco Central, pela poslçlo em 31103/~2. a dívida do Brull par11 com a Atgentlnalota!lzan US S 1213,51 milhões.

! m•r.spondentes a O, 10% do total da divida eidemlt brullelriÍ,

VI.?.. Olvida externa da Argentina para com o Brasil:
De acCHdo com o Banco Central, pela postçAo em 31112fW6, a ~lvld~_(~bljca _!_pt'lv_~J ~~-~~e_n~~ pa!a_~~~-~~~~H totalizava US$ 205.3 milhões.
------ --- - --- ---- ------~- ;Pndo USS 1 7 milhl!les referenles 1 titulas vencidos e LlS$ 203.e ml!ho.ts iireranles illtulosvlne~nacrs.

l

f o~1r

o,ooslom•t..,al ~lo S.nco CtllltWIFIRCE I CONAP IOEPIN to MRE tm ~H~

(A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.)
..... , e no art. 55, do AneKO I ao Decreto n • 2. 070, dt" 1 3 de
noveabro 4c 1996, submeto a. aprec.1aç:ao de Vossa Exce1Cnc 1 a e
anexa •lnuta de Hensaqe111 .ao Senado f"edarat dcstlnada a 1nd 1c;.açau
do Senhor Carlos KoreiJ"o Garcia, f"'HHstro oc Pr1m1nra Classe,
Quadro Per•.emente, da Carnnra de D1ploaat011, para exercer 0 c<Jrc:;u
de El:Lbaixador do fln1s1l junto ao Helno da E:spanha.

MENSAGEM N" 92, DE 1997
(N" 429/97, na origem)

lk
c.!J-.r><'~W

"''

~n

c.•nt.~rtn.Jad,·

IS 1<\,l<..'
O«r~w

·"lf'l'•''ado pr:lo

com " ati b4. 111<:1,.., \li. d:1 t o:>mtlluiÇ.lo hedcr.ll. c con1 o

L~ n,,~ an~

n' <l3

).!~.<i~

~h<':.:;,

d,, ftq:uL'UllCnl\1 de l'eSSO<Il do Serv..;o

I' 1k ouwbr.•

d~·

~!o.tcnnr.

IQ!tto, nn an 5<1. inciSO I. altnea wa". coo

an .~::.. d.' ..,neM' I·"' De.:reto n- :: 07u J~ l ~ d,· n.;n~mbn• (k I'NI!. submdo a aprecia.çJ.o d.\ •'i$a.'

bcd<:ncta.< 3 .·::.:-,,llu. que

'<.1tlusuo dr: Prur.elfa ti3Sst.
•·a.r~o

Jl!'!'<.")(\

(Ju.;l(jrco

e

tizcr. do Senhor CARLOS MOREIRA GARCIA.

!'erm:Lil~nt~.

dJ

Cane~ta

de Dtplomlta.

pus excttc1' o

ReSpel tosamente.

de I: rnb.lJ\J.dN de Brastltunlo ao R.:oltlO da l:sp.anha
(.}~

c-~colhl:·lo:>

d."1."

(jç.

Enca•inho, 1qua!111Cnte el:' anexo.
lntonnac;ao ~ot,r<.• u
eurriculu.a Vit.ae d.o H1n1stro d.c Prunc1ra Classe.• C.Hlo:-:
MOreira Garcia, que, JUnt-amente c:om a Hcnsaqer.. ora submctlda a
apreciaç.ão de Vossa ExcelEmc1a, scrào apres'l'ntados ao se.• nado
Federal para exa•e de seus 1lustres ~aembros.
2.

pa1s

~2?

rmmos. o~ EntbaJ:o.:W.or C AR.l.OS MOREIRA GARCIA que ~ tnduzinm .a

p:lra o ac-sempcnho

d~ssa ele~·:;ada

função, cormam ci3. 4tlCU !Dform;IÇ.Io do Minisleno

Rtlaçõc~ E~1ertore~

Brasília, 14 de abril de !997. _Fernando Henrique

"iniiõtro de Estaclo, 1,nt:er1no,

Cardoso.

das Relaçoes Exter1ores

l'URRU'C't.l'.lf l/TAl

CARLOS MOREIRA (;ARCIA
23 de abril de 1944, em Juiz dr Font. Mmu Cera1s.
Curso dr Prrpuaçio Iii Carrrira dr Diplomai&. lastUulo Rio-Branco. 1%6/6'1
Cuno dr Allos E.Jtudos. lnstiluto Rio-Bntnco. 1982
FeUow ia ForriJ:a Sen"ice, Geolllelown Univrnity. 1983

únYi,.. de Jip/otrUIUI
ExcelentlSSltnO Senhor r>rcsldente da Republica,

De acoroo com o art. l34, inc1so VII, da Constitui<;:âo, e
co• o dlsposto no .art.. 18, 1nc1so l, e nos arts. 56 e 58, do
Requ.lasento de Pessoal do servlço Ex:ter1or, aprovado pe.lo Decreto
n• 9:3.:325, de 1• de.outubro de 19GG_, no art. 54___._-l_f::!~l_Sº_l_ -~.1._;~e_a

Mlldnro de Prilllrin Classe. me:reciml'nlo. 25.6.1992
M!Miuro de Squada Oaue. merecimento, 23.12.1985
Cousdbe:.iro, murcUne:ato. 22.6.1981
Primeiro Secn:1.í.rio, merecimen1o, 1.5.1976
S~tpado Secnt.í.rio, mereameato, 29.12.1970
Te:n:eiro S«rtt.itrio,l4.11.1967
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Ordem de Cristo. Graadc Ofici:d, Ponugal
Ugiio de Honra. OficiaL França

SalraltWratv
Chefe do G•bmetc, 1995/1997

H.rl.:ltor d,a Comissio dr Aperíriçoamrnlo da Or&:anizaçio c Pr.i1iu1
Admmntn.uvas do llamarat)'- CAOPA. l99Ul99J.
Chdr do Depanamrnto dr Admmistnçio. 1986!1990.
(oordl'n;edor !:..~tcutavo do Gllbinclr do Milnuro, 198511986.

.J,.ssessor dr Planc-J.tmtnto e Coorduaçio, 197511977.
OCictal dr Gabmrtc do Miniscro, 15170/1971.

Ordem de Victoria, Membro. Gri-Brttaaha
Ordem do Inlantr D. Heanquc:. Comendador, Ponugal
Ordem de Bentardo O'Higgins. Gri·Cruz. Chile
Ordem ao Mérito, Cri-Cruz. leilia
Ordem ao Mérito, Grl-Cruz. Alrn1anha
Ordem da Palma. Gri-Crw.. Suriname
Ordem da Áz:uia Azteca. Gri-Cruz, Mf1iro
Ordem do Tesouro Sagrado, Grandr OficiaL J.apio

AsSistente do Chdc da Di\lisio de Comuoicaç6es, 1%9 .
.\suste-nte do Chdc da Divisio do Pessoal. 1963.
Assnuntc do Chrfe da Divido d• Europa Oriental. 1967/1968,

Japiu (I 'WC.·

I"UDUU\'1)

!'.ICuro t 1996 •
~

Uli\Cihctro IJ11 ll:.tiiU Umll.(\011:!1.

t9Ç~•

'rrrrur10 úç l'rOJCIOS EsprC'I:IIt" ÚA l'ruu.lf.nrua Ua Hqmhhr.t r '\htuSir"
t uuordmxno da Crumc.w., 1992.
~rcrruno

da Admantstraçio Fcdual. 1991/1992.

i'·rudrntr do Grupo dr Trabalho ""•c•onal de- Orp:aaa.a('ào da Co~:~frrTnn;!
dliS /loaçOcs l111das sobre Mc1o AmbaC'ntr r Dt'srnvolnmentu · GT"'" lbo ~n ·
1'191!92,

'\lembro tio

lomu~

Nacaoaal do Prognma dr Qualídade r Produln·•dadc,

rom~tava)

lndUI 11996 • c:omlli'la)
China t Mal.i.siall99~- comlltVII)
Cínqurn1rnario da ONt'. No" a 'li ork ( 1995 • roamiva)
V Oipula lbero--Amerinna. Darilorhe(l'% ·comitiva)
Uailo Europfta. BH1ica r Alemuha (1995 • camthva)
Ponucal (1995- camlliva)
Estados Unidos da Amenca (1995- comuiva)
Chile (1995 • comihn)

1'~91rl992

ONU Cl915- comitiva)

Coordrnador do Prognnna Flt'denl dr Dnn-gulamcata('io, 1'19011991.
Oirrtor-Grral dr Administração da Prrsadêncaa da República. 199011991.

Nfltril (15133 -comitiva)

Uru1wai (198!- comitiva)
Ml!Uca ( 19'71- comilin)

PcstrJs nv a:unor
\1, asbiOilton. OEA.

Conselbearo, 19831&5

L1sbca. Emba1uda. Primraro Secretario e Conselheira, 19:110/BJ
~ou

York. ONU. Primeiro Snnt.lrio. 19771110

LondrC's. Embaa:uda. Segundo Secreurio. t971n4

L Seaio da AGNU ( J9t5- comitiva)

Eatad01 Uaklat da Ameriea (1m- c:omitlva)

RFA e R.eiao Uaido (l!I9S- comitiva)
A111e11liaa. Paracual e Unaruai ( 199! -comitiva)
Parqaai 11916- comlliu)

;\fJS.s.:ks no armcr

Assembléia Geral das Naçaa Unidas:
• L So:tlo ~

Visitas minialc:riais:

ArJealiaa ( 1985- tomiriva)

~praentaate

alterno
- XXXII. X.XXUJ e XLseuões- 197ifl97&119&~- delegado
• \XXI\' seu !lo- 1979. reprncoalaniC' aliemo
• \'lllsenio especaal- 1978 -assessor
das f'lacõn Unidu para os lisos Paciracol do üpaco Í1tenor. /\o" a

Com•t~

C-wos elrtii'Ol
Membro do ~VIIIUi a.. Cuntnlnudn das /\adlel Ullidas. 197Hn9 r I'JH'JJ9(J
Rdator do Comitê du Nações Unidas sobre as Usos Pacificas do Espaço
Ellerior, 1971/10

'tork

• XXI C' XXII snsões- 197811979- delqadc
Subcom11i C1eoüfico e Técmco para os Usos Pacificas do Espaço E1tmor.
-,on Vork:
-XV sessão- 1978 (Chde de Ddqado)
• X\1 r XVII scssõrs- 197'1119110- delegado
Subromut Juridu:o para • s Usos Parific:os do Espaça E:a.tenor, XIX
seu.io- 1979 ·delegado
\.nc-anbliia-Grral da Of.A:
• X e XI sns6es especi.IIS - I '5154 ·reprntntaa~e alterno
l'rhm<~ o''

"n.t,•rrJrU('Ú•·'

t• 1 (om 11 ~

. \I\' ,\"ruahlrlll•(ocral t-.llrllordlllllrlll tb OLA. ( õtfllll!ella. I'JM$ •
idt'l!lldU
Ctuafrrinnll d• 1:\lCO sobrr o l.a11camC'IllO de ktsiduo!l. nu /\lar. lo11dre!1..
l'f7Z • dC'Ir,:aóo

("unrrrinçu: ln1rmar1onal 1obre ruluu:iu Manluna. Loudrrli, 1973 ·
ddt'Jado
XXX Setdo do Consrtbo da IMCO, Londres 1973 • ddqado

\'11 Stuio da Anembll!ia da JMCO. Londres. 1973- dele1;ado
XVII e XX\'Ul Sruões do Comil( de Programas c Coerdrna(ào, f'lon 'll'ork..
1971 e 1913 - annaor r c:hcfe da Delrcaçlu
1 Senlo do Comilf da lnrormaçio, Nova York. 1930 • ~presrntante

l.afa..,rlH' dr< 11n;alhu r !'olha. lnsatlulu H.io-Unacu
Fkuniõcs de Embai:udora:

Ordrm dr Rw Hranco. Gri-Cruz
Ordem do Mrrico Judiciino do Trabalbo. Gri.Cruz
Ordem do Mi-rito Naval. Grande Olic:ial
Ordrm do Mer110 das Forcas Annada1. Grande Oficial
Ordem do MC:nlo Aeronau1:co. Grande Oficial
Ordrm do MCrito Militar. Comendador
Medalha do Pacifacador
Medalha Santos Duanoat
Graode Medalha da lnc:oafidêacia. Mius Gerais
MC'Cialha do Bic:entrnârio de Tindenc~. Minas Guais
Ordem do Mérito de Bnnilia. Grande Oficial. Distrito Federal
Ordem do lpiranga, Comrndador, Sio Paulo

Late Europeu. Fraakfurt (1915)
América Aadiaa. Quito (1916)
Árrica Aufira!. Harare- ( 1936)
Orielate Midia, Riadc (1916)

Europa Ocidental. Geaebra (1987)
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as arcas de imeresso: bil11er'al- o Tratado Geral de Cooperação c Amlzade de 1992 A
progresstva implementaçiio das corrussões e subcorrussõcs previstas no Tratado. tal como

( onsidcracõcs (~<"nis
As relações entre o lhas.! e a

lsp~nh.a

verificado em Madri durante a recente visita do Ministro de Estado das Relações

beneficiam-se de amccc:demes.

EXIeriores, daril naturalmente m.ais consistência e densidade a rel.tçjo bilateraL dotando·

remoto!> c proxtmos. que facshtam o diaJog:o bll.tlcul No plano h1s1ónco. a mfluêncta

a do dmamismo e opcracionalidlde condizentes com a importância mdividual, regional c

cultura! htspantca. n.1scsda no Brastl em tempos coloniats. com os úO anos que durou a

global dos dois países

Uruào

lbcnc<~

do Brasil

t 1580-1640), contnbuiu par.a

Esses elementos.

confom~ar

o lcmtorio. os. costumes c as leis

sornados a imponãncia da

imigraç.io

espanhola.

Do pomo de vista do imeres!.e bras1lc1ro, os segumtcs objetivos pautam o
dii.logo com o Go\'emo espanhol

fundamentam a natureu especial de rel.aç.ões que. do ponto de 'is ta !Ustonco. so são
o mteres.se em conlar com a crescente presença de capiUJS espanhois nos setores

st1pl.1ntadas na Europa pelas que unem o Bras.! a Portugal

produti\'os e de ínfra~rutura bra!.de1ros.

Na esfera politica. a redemocntiuçio na Espanha e no Brasil, a margem
dos resultados mdtv1dua.!memc obtldos. mutlos os aproxuna na defesa de causas c
pnnctptos no plano das valores umverws e da poltuca e.-:tema f.rr. mvcl reg.tonal. a

a

\'a!onz:~ç:lo

do papcl da

Curope1a r a Ammca

cucunstanc1a comunnana. onde a Espanta alua com deserrvoltura.. c a lalmo-ammcana.

mruor asstduldadc

onde o Hrastl reprcscma o fiel da estabilidade reg1onal. ampham e diverSificam as

bilateral.

oponumdadcs que se abrt:m nas rdações

bll:uera~s

No pbno mundial, a. abcnura de

.ambas eeonorru.u para o extenor acelerou sua mSCTÇlo nas

pnncipa.~s

com:mes mundi&s

e fonaJeceu a VIsão comum de que. num contcxlo globah ..ado. o desenvoh1memo
nac10na.l recomenda

coorderu~çio

L~tma

Espanh:~

nos

proccs~~l~

em pan1cular o

de cooperação entre

.1

Umã•J

:\fcn:o~ul

C' m~tuuc10nahzaçào do~ mcc.:~msmos

de consulu c cooperação

mcenuvos a implementação de JOIDI·\entures entre empresas bras1letras espanholas e a
recuperação do mceresse empres:.nal brastle1ro pelas oportumdades oJerectdas pelo
mercado espanhol

Temas Bilaterais e Multilaterais

crescente nc t'C'I:lflO mtenu.cona.l

Do ponto dC' ...,sta da Espanh-. o adc:n.samento da relação com o Brasil

No plano multilateral, • crescente mteraçio entre o Brasd e a Espanha nos

representa a culmmaç!o de um processo de n:cuperaçào da presença do pa1s na Amcnca

lemas europeus e latino-americanos. e os Interesses convergentes em grande quantrdade

Launa Posta cm prática com cocrCnc1a e determuw;io desde o mgresso da Espanha na

de temas regionais c mundiais. deveriam mdU%lt • maior assiduidade nos contatos de alto

União Europeta (UE). a pohuc.a espanhola Ce 1rn.diaç!o na Amenca Launa sustenta-se

n.ivt'! entre os dois paises e ao estabeledmenlo de sistema de consultas pennanente entre

n~a

ambas Chancelarias.. posstbilitando. ass1m. uma anrculaç.ão ma.ts eficiente na concenaçãc

cm wna estralegta de mvesumentos que,

dccada. tramformou a Espanha no maJor

invcst1dor europeu na Amenca Launa.. c cm iniciurvas de prCStlgJO como as que
condUZiram as cupulas tbero-amencanas Com a presença de suas empresas e o peso de
seus mvest1mentos. a Espanha credenC'Iou·sc corno um ater de primetr.t grandeza no
\'C'nano latmc-amencano Passou da retonca passadw.t

11.

aç!o c desfruta hoJe de uma

mlluCnc1a cons1deravel tanto no plano das reb.ç.ões bilattrlls com os pa~ses da reg~!o
quanto no contexco mullllaterat
So~

energ~a

ENDESA na

pnvatlz.ação da CE.RJ. na compn.. pela TELEFONICA. aliada ao Cttvcorp e a RBS. de
Gg

d 11 capll<ll

da t ompantua RJoúrandcnlõe de<. omumcaçocs n.:~ comora. pr:io lh.nco

:-, \r-:T \'!OLR ci~1 Uanco Ccmral do ( om::rC~<l L' na decls.ãll til: abnr cerca d..: ZOO
agenc1a~ no Hrasal.

c pelo recente anunc10 de mtenção d(} Hanco Btlbao \'azcaya dt•

ll:lplantar-sc no mercado bras1lcno

Brasil e Espanha slo pa1scs que teriam muico a ganhar com uma
exploração m:!lls sistemática de suas complementandades São

pa~ses

que tem um

prodU1o relativamente equivalente e que dispõem de um parque mduSirial de pene e
desenvolvimento anilogo"Jo; A Espanha, porem. e um pa1s desenvolvido. Integrado na
Uruão Europeia.. no mJcleo mais avançado do Primeuo Mundo O Brasrl a1ncia luta para

u!umos meses. a opç.io espanhola pelo mercado brastletro fm

assmalada. entre outros exemplos. pda pan1c1paçl.o da cnt?resa de
l~

de poSIÇÕes nos pnncapals foros regtona1s c mccmac1otws

A estas dec:lsi:lc-5 de mvcsumcnto somaram-se

tniOalt\'as comerciais que. aprovatando-se da abertura do mercado brasileiro. elevaram

superar as destg:ualdarles que privam a sua sociedade de padrões homogeneos de
confono e bem estar
Emre os. setores producivos.

tecnológ.~cos

e comerciais dos doiS pSJscs

exlsterti certamente oportufildãdes-de cooperação qtJe nux.tmizem as circuns1ânC1as de
cada um em proveito de econóüiías de esCala

A recente JOint ·~nllm! emre a

EMBRAER e a Gamesa para a produç!c do avião a jato EMB 14 5 mostrou as
virtualidades da cooperaçio bilareral em setor de alta tecno!OgJil, antes ocupado apenas
por empres.as de pzrises mailõ avanÇados Seria importante que os dois Governos criassem

as exponações anua1s espanholas pua o Brasa! de 245 nulhôcs de dotares em 1993 a

cnscentes condições pan1 que os s.etores pnvados de ambos paises se conhecessem
.:erca de 900 nulhóes cm 19% A realwç.io, cm Sio P.1ulo. em no~embro de._l~ __ da
.
.
_
.
- · ·
----melhor c asstm fossem capazes de tirar part1do das oporturudades subJacentes
F.XPOTECNIA. rcurundo cerca de 400 empresas espanholas Simbolizou a detcnmnaç.ào
O Tratado Geral de Cooperação e Amizade firmado entre- os dois p.uses
dos me~os ~presarWs e governamentais desle pais de penetrar dectdidamente no
em 1992. consmu1 mstrumento .iuridtco de e:rande m.agru1udc. pms prevC a criação de
mercado braslle1ro que a1e entlo, por sua magrucude. lhes infundia um certo temor
conussõcs e subcomtssõcs em
mec:arusmos permanentes de coordcnaçlo De pane do Brasil. n!.o augJmn ainda iniciativas samCtncas de ampliaçio
prat1camcntl' codos o~ camoos de mtcrcssC' b•latcrJI Embora esteJa cm \1gor desde 1unhn
da presença empresana.l na Espanha O di.üogo pobtico. no enr:anto. tem-se adensado, a
de 19<1~ o I ratado apcnao;. recenicmentc mmou fctc.io opcram·a Apos 1cr stdo ms.talada
luz do papel que a Espanha passou a d~mpenhar na Europa e na Amenu Latina
de modo S1mbohco duramc a cun.a c~tada do t'\·l'rcslâatu• Fehpe úonzalc.z no Bras1l. a
Toma-se unponantc agora buscar transformar em realidade as afinidades que nos unem a
VlSlta do M1rustro Lampreta a Madri. cm fcvcretro ulumo prop1C'\OU " pnme1ra rcumão
Espanha e dar ao mesmo tempo (eiçio mais operativa aos uueresscs convergentes que
efelivamcme 5ubstanuva da Comissão de Alto l'\1vcl
nos apro~ma.m nas lrCs esfen.s do relaciorwnentO' bilateral, regional latmo-amencano e
europeia

---Durante a decada dos 01ten1a c
O Bruil deseja transformar em realidade as afinidades que o unem a

IniCIO

dos anos noventa. as C"<ponações

bra.siiCtras pa:ra a Espanha oscilaram entre L'SS 400 e USS 800 '1"!bões E.m l99S.

Espanha. mcdwue : 1tuabz.aç!o da agenda bilatenl e • identifiCiçlo de c:ami;-:hos que

ascenderam a USS 876 871 milhõe-s e, em 1996. a USS 937 milhões Durante aquc!e

conduz.am a uma coopera.çAo econãmica. tecl\le&.. cien1ifica c cultural nws efetiv.a.

penedo, c com pequenas osctlações. as exportações espanholas para o Brasd não•

Institucionalmente. dispomos de um mstrume:no JuridiCO que abarca prauc.uncnte todas

chegavam a alcançar valores superiores a USS 100 milhões de dolares
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Com a hberahzação da econorrua brasilezra.., as vendas de produtO$

espanhots ao Brastl alcançaram. em· 1995. U$$ 813.8 milhões e. em 19%, USS 902
rrulhões
A abenura do mercado bras1letro pemuuu .ao empresanado espanhol

dtverssficar sua tra.d!Ctonal otima c:omerttal para o Drasl.l (como azette de ohva. clor~o

de potassto e produtos

qutrru~:os),

passando a exportar produtos taJs como aulomovets.
Bra.si~

peças sobressalentes., aparelhos eletrónicos e maqutnas e ferramentas O

contudo.

Abril 1997

Reservas
total: ttSS 6l.S2 bilhões tciez.96)
fonte· BãnC6 M Espanha

PIB:
valor: L'SS 594.2 bilhões ( 1995)
1996: + 2,2%
Fonte: Banco Btlbao-Vtscaya · BBV
Renda per capits·

nlo tem stdo capaz de allerar sua paul!. lnelasuca que se concentra h.! mu•tos anos em

total: US$ 15. !58 (1995)

produtos pnmanos nuneno. ~Ja. cafe. emre outros

Fonte· Banco Dilbao-V!zcaya ·BB\'

Por sua parte o Governo e

o~

me~os

empresafQJS espanhots vêm

desenvolvendo, nos ulttmos anos. uma griUldC ofensiva financ.cma e COfl'.erctal no setor
externo com Yl.SU.s a tdenttficar arcas de mteressc para mvestlmcmos prwados e pubhcos
~

e elCplorar mercados não trad1cton.ats p3,!a os prc_x!utos
espanhola O mercado brasdcro fot o

al~·o

servtços de e:<tportação

pnontano em 1996 A reahução da

EXPOTECNIA' 96 em S.io Paulo representou uma tenU.II\'a de penetração 11um

Déficit público
em relação ao PIB 4.4%<dezcmbro de lt/961
previsão para !997 3%
obs.: o hmne ftxado por Maastncht e de 3 o o
Fonte: Comtssão Europe1a
Oivida

Cl.t('rn:.

tmal l.SS ~') 2·1 bt!hú..·-. 1 1''"' \
!·ante Hanco tk l ~pauh,t

mercado ate entao cons•dcrado pouco acess•.,el pela empresa espanhola. não apenas por
seu porte. cnmo lambem peta nn1e1 de compeuu . . 1dade da mdustna e do setor de
setVI.ÇO'i

bras1letros
O Bras1l recebe. ponamo. muno pos.mvamente, o recente ciespenar do

tntercsse espanhol em relação

a~

oponurudades de

11e~octos c

m\'esumentos no mercado

brasllearo. tal como demormnun as compras. pela Telefõruca de Espanha. alada ao
t 11\CCJf'Tl t' a ReU~· Bra~1l ~ui ()l' tt'h:comumt'J\'OL''> 1RB~1

( umpanJua H.a1

4.!1J.ndcn~•·

\ (Jamcsa mantem

com:~

do.: J t•k!.:olllllniC~C'-"'' 1\ R!

nt-cessu:iad•· de uma ma11.H presença''''
pa~sou

;<."o

P•'IJ l.mk~1

mcu:.JO<~

po1s

tcr-s<.,•

t'lrastle,n•

li" ..:aptl:~l

f\

que a

~ua

~obre

a

presença r.C'>

a ser crucJaJ para propu.1 consohdaçãu e e'ttO dos 10\CSllmcntos.

Ja reahzados cm outros oatses vumilo5 sobrt'tuoo a

Ar~ennn.a.

t,7.5"otdc<:cmbr0d~

obs o hmttc ft:-.ad~l por
Fome INE!OCDC

Ma~tncht

c de- tlO

19%1
o,

Inflação

1996 3.4% (dezembro de 19%- IPC"· taxa tnteranuahzadal
pro;eção para 1997 ::!..5 °o

.Fome._ CNE
Força de crabalho
total: 16 mtlhiies tourubro de \996)

ttortal

COI'ISCtenuzadn

\l~to

d.1

emrdaçãoaoPIB

lld <.. L'tJ

l.mhracr uma rmm.,,.,t,.rc rear1.1:JdJ n.1 [spanna

O mvcsudnr c-spa11i10l parece
Brasrl tambcm

J ,.

liL'

Divida pública

L'ruguat.

Para~uat

c

Fome: fNE

-

Dcsempre~o

·"fatal. 3,51 mllhõcstourubrodt• 1996\
em relação a força de trabalho .:: 1.9l 0 'o
Fonte INE

CI"Jic onde o efeao de tmamacáo produz1<io pelo processu tntep:rador cio MERCOSL'L

< o'1I'OSH \o no t;o\ tHI\o

\'tncula crcscememenle suas econom1as a bra~tletra
O Bra.stl confia em que

c~se

es!orço tnlctal de mtemactona!tz.aç.ào

produnva da empresa espAnhola se mtensttique sobrcmanetra. a cun.o e medto prazos, de
modo a traduztr com ma1s ftdehdade os potenctars c

aftmdade~

e'tstentcs emre as dua\

Prestdcntc

d~o:

(io\'cmo Jo,c

Pnme.tro Vrn··Prestdcm~· c
Cascos Fernandez

-Segundo Vacc·Prestdemc

~:

~ t:m:~.

. \mar Lnpc7

~1unsrro

da l)rcs1dcnct.:l

hanct~t.:o

1\ltmstro dn Economta e !·azcnda

·\h·arel-

Kodn~o

de

Rato' h~aredo
Mtnistros de Estado

r>.omc

f./.1:'1110

da l.:.!>pan!to~

Area 504 78:! lm2
População 40 460.0:55 hat;:. li'J<J!>!

Capit11l Madn c5 181 659 habsl

Prindpaís cidades
Barcelon:::~

VallEncta
Sevtlha
Ahcante

Religiio

-1 7-tS 236
.:! 100.319
1 719 446
I 363 785 habrtames

Estado não~confes5tOnaL 95 ~a dos ctdadàos declaram·SC católicos

0 castelhano e o tdtoma oflctal do Estado O c.~o~alão. o ~alego e o
basco são lambem tdtomas ofictats na C :::~talunha. Galicta c Pat5 Basco.

Ungua

Abel Matutes Juan

Assuntos Extc-nores

Marganta Manscal de Gante

Jus1:1ça

Eduardo Serra Rc"acb

Defesa

Jatmc Mayor On!Ja

lntenor

Rafael !'\nas·Salg.ado y Montalvo

Fomento

Esperanza Aguirre '!Gil de B1cdma

Cultura e Educação

Javier Arenas Bocancg:ra

Trabalho c Assuntos

José Piquê i Camps

ln-iu'IDla. Energta e Tunsmo

SQCHI1S

respecnvamente
l2 de ourubro rOta da Htspamdacie)

Loyola

de -Palacto dei V'illc·l.crsUndl

-\dmmtstrac:i.o fUbltca

PERFIL ECONÓMICO
Moeda
Peseta. CUJa cotação medta em 1996 fo1 de 126.37 pesetas por dotar

·\g.nc.ultura. Pt·sca c Ahmcmaçán

Jose Manuel Romay Bcccana

~aude

Isabel Toemo Btscarolalõaca

MelO Ambientt"

c ConsumCl
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COMÉRCIO EXTERIOR DA ESPANHA
(1996)
TOTAL
US$ 224 bilhões
(1995 + 8.5 %)

Export'!Y_ões
US$ 102 bilhões
(1995: +11.4 °/~

!

Importações
US$ 122 bilhões
(1995+6.2%)

I Déficit comercial
US$ 20 bilhões
I'
(1995 -13.8 %)

PERFIL DAS EXPORTAÇÕES ESPANHOLAS
(1996)
Principais Merados de Destino
para os Produtos E~anhóls
França
20,3%
Alemanha
14.6%
Itália
8.8%
Portugal
8,6%
. Reino Untdo
8.4%

Principais Produtos Exportados
pela Espanha
I Veúclos e acessórios
22.7%
alímentos
I
15.2%
químicos
8.6%
maoutnana
5.7%
Ferro e aco
3.7%

i

J

i

I
''

I

PERFIL DA IMPORTAÇÕES ESPANHOLAS
(1996)
Principais Merados fornecedores de
Produtos para a Espanha
França
17,9%
Alemanha
14,7%
Itália
9.5%
Reino Unido
8.2%
EUA
6.4%

Principais Produtos Importados
pela Espanha
Veículos e acessórios
14.6%
alimentos
12.3%
químiCOS
12,1%
enerqéticos
9.1%
maquinaria
7.2%
.

_____

,.~

FLUXO DE TURISTAS
(1996)
BRASILEIROS NA ESPANHA
359.975 em 1996 5,6% do total

ESPANHOIS NO BRASIL:
40.857 em 1996 12.4% do total

i
.
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COMÉRCIO BILATERAL COM O BRASIL
(1996)
TOTAL
US$ 1.839.mllhões
(1995 + 8.8 %)

I
I

Exportações
Brasileiras
US$ 937 m1lhões
(1995 + 7%)

I

I
!

Importações
Brasileiras
US$ 902 milhões
(1995 + 10.7 %)

Supenivite
i
Comercial
I
US$ 35 milhões
i
(favorável ao Brasil) i

PERFIL DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS PARA A ESPANHA
(1996)
PRODUTO
farelo de so1a
SOJa
m1néno de ferro
café
Couros e peles de bov1no

US$ (MIL)
241.793
86.159
75.206
51.998
41.229
·-

%
25.7%
9,1%
8.1%
5.5%
4.3%

PERFIL DAS IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS ORIUNDAS DA
ESPANHA
(1996)
PRODUTO
autopeças
livros
caminhões
ferramentas
aze1te de oliva refinado

%
5,2%
4,3%
3.5%
3,1%
2.7%

US$ (MIL)
47.347
'39.464'
31.590
28.343
24.638

I

i
I

INVESTIMENTOS DIRETOS ESPANHÓIS
1996 (JANEIRO-NOVEMBRO)
Mundo
US$ 6.316 milhões

América Latina
(incluindo o Brasil)
US$ 1.263 milhões

Brasil
US$ 164 milhões

INVESTIMENTOS BRASILEIROS NA ESPANHA
1996 (JANEIRO-NOVEMBRO)
US$ 6 milhões

(A

Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.)

----------------
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - As
mensagens lidas vão à publicação.
Sobre a mesa, projetes de lei que serão lidos
pelo Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha
Lima.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO NR 61, DE 1997
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Enquanto os chamados tributos diretos são de
pleno conhecimento dos contribuintes, por incidirem
sobre os sei,Js rendiiD?nt9S Qu patrimônio (por exemplo: o Imposto de Renda, o IPTU), os tributos indire. . J~s_ll~Q ~ªQ_\t'isfveis pag -~IJ~Ie-ª _gu_e. os. p_ag~.rn.
como parte do preço das mercadorias adquiridas ou
dos seiViços utilizados (por exemplo: o ICMS, o IPI e
o ISS).
Parece-nos que a maneira mais prática e menos dispendiosa de proporcionar aos consumidores
a informação sobre o valor dos impostos por ele&
pagos na condição de contribuintes de fato é obrigar
as empresas comerciais e prestadoras de serviços
(as contribuintes de direito), a afixar tabela em suas
dependências, especificando a participação relativa
dos impostos no preço final das mercadorias.
As mícroempresas e as empresas de pequeno
porte são excepcionadas, uma vez que o art. 179 da
- ConstituiÇão lhes assegura tratamento jurídico diterenciado, visando a incentivá-las pela simplificação
de suas obrigações administrativas, tnbutárias, previdenciárias e creditrcias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei.
A inobservância do dever de afixar o edital com
as informações acerca do valor dos impostos incidentes sobre mercadorias e serviços sujeitará o in_ · frator à multa de quinhentos reais, acrescida de mul-ta diária de cem reais até que a situação seja regularizada.

Cria mecanismo de informação aos
consumidores acerca dos impostos incidentes sobre mercadorias e serviços (art.
150, § s•, da Constituição).
o Congresso Nacional decreta:
Art. 1• As empresas comerciais, bem como as
prestadoras de serviços, deverão manter os consumidores informados acerca do valor dos impostos incidentes sobre as mercadorias e serviços por elas
oferecidos à venda.
Art. 2• A informação a que se refere 0 artigo
anterior será proporcionada:
a) obrigatoriamente, em tabela que especifique
a participação relativa dos impostos no preço final
de todas as mercadorias e serviços;
b) facultativamente, por qualquer outro meio de
divulgação, como folhetos, cartazes, rádio, televisão,
jomais e revistas.
Art. 32 A tabela de que trata a alínea a do art ..
2" deve ser afixada, de forma visível, na área doestabelecimento comercial ou prestador de serviços
Pelas razões expostas, contamos com o apoio
destinada ao atendimento dos consumidores.
Art. 4• A inobservância do disposto naa.iín~<!a___ ·a.e~nossos·-~lJ.:tres Pares _do Congresso Nacional
do art. 22 ou no art. 3• sujeitará 0 infrator à multa de
para a aprovaçao d~ste pro1eto de le1.
quinhentos reais, acrescida de multa diária de cem
Sala das Sessões, 16 de abril de 1997.- Sereais até que a irregularidade seja sanada.
nador Júlio Campos.- PFL- MT.
LEGISLAÇÃO CITADA
Art. s• As microempresas e as empresas de
pequeno porte, assim consideradas aquelas com re. _
.
ceita bruta anual não excedente aos limites fixados
CONSTITUIÇAO DA REPUBLICA
em lei, estão dispensadas do cumprimento do dis· ·FEDERATIVA DO BRASIL
posto nesta Lei.
1988
Art. 6° No prazo de noventa dias, contados da
············ ······ ······ ······························ ······························
publicação desta Lei, o Poder Executivo a regulaSEÇÃO 11
mentará.
Das Umitações do Poder de Tributar
Art. 72 Esta Lei entra em vigor na data de sua
Art. 150. Sem prejúízo de outras garantias aspublicação.
-segUradi':lsao-comnt5ümte;e
v!rdado à- União, aos
2
Art. 8 Revogam-se as disposições em contrário.
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
Justificação
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;
O presente projeto visa a tomar efetivo direito
dos consumidores previsto no § 52 do art. 150 da
11 - instituir tratamento desigual entre contriConstituição: "A lei determinará medidas para que
buintes que se encontrem em situação équivalente,
os consumidores sejam esclarecidos acerca dos improibida qualquer distinção em razão de ocupação
postos que incidam sobre mercadorias e serviços".
profissional ou função por eles exercida, inde-
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pendentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;
III - cobrar tributos:
a) em relação a talos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado:
b) no mesmo exercício financeiro em que haja
sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;
IV - utilizar tributo com efeito de confisco;
V -estabelecer limitações ao tráfego de pessoas
ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio j:lela utilização de vias conservadas pelo poder público;
VI - instituir impostos sobre:
a) património, renda ou serviços, uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;
c) patnmônio, renda ou serviços dos partidos
políticos, inclusive suas fundações, das entidades
sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos,
atendidos os requisitos da lei;
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.
§ 1° A vedação do inciso III, b, não se aplica
aos impostos previstos nos arts. 153, I, 11, IV e V, e
154, 11.
§ 2" A vedação do inciso VI, a, é extensiva às
autarquias e às fundações instituídas e mantidas
pelo poder público, no que se refere ao património, à
renda e aos serviços vinculados a suas finalidades
essenciais ou às delas decorrentes.
§ 3° As vedações do inciso VI, a, e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e
aos serviços relacionados com exploração de atividades económicos regidas pelas normas aplicáveis
a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo
usuário, nem exoneram o promitente comprador da
obrigação de pagar imposto relativamente ao bem
imóvel.
§ 4° As vedações expressas no inciso VI, alfneas b e c, compreendem somente o patrimônio, a
renda e os serviços relacionados com as finalidades
essenciais das entidades nelas mencionadas.
§ 5° A lei determinará medidas para que os
consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços.
.......................................................................!••••

Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios dispensarão às microempresas e às
empresas de pequeno porte, assim definidas em lei,

tratamento jurídico diferenciado, visando a incentiválas pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditfcias, ou
pela eliminação ou redução destas por meio de lei.

(A Comissao de Constituição, Justiça e
Cidadania - decisao terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 62, DE 1997
Dá nova redação à Lei n11 7.627, de
_1() denJ>~Lembro de 1987, que trata da eliminação de autos findos nos órgãos da
Justiça do Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Suprima-se o § 2" do art. 3°, renumerando-se o § 111 como parágrafo único, e dê-se a seguinte redação ao art. 2" da Lei n• 7.627, de 1987:
•Art. 2° A eliminação de autos findos,
nos termos do disposto no artigo anterior,
será decidida pelo Tribunal Pleno, mediante proposta circunstanciada do seu Presidente, instruída por laudo de descarte assinado por perito em avaliação históricodocumental.
§ 1• Havendo, nos autos, documentos de valor histórico, serão eles recolhidos em arquivo próprio, no Tribunal respectivo.
§ 2° Os feitos arquivados nas Juntas
de Conciliação e Julgamento poderão ser
eliminados, atendidas as mesmas condições mediante proposta do respectivo titular,
aprovada pelo Pleno do Tribunal a que estiver o órgão subordinado. •
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
A Lei n• 7.627, de 10 de novembro de 1987,
que "dispõe sobre a eliminação de autos findos nos
órgãos da Justiça do Trabalho, e dá outras providências", facultou aos Tribunais do Trabalho e às Juntas
de -conciliação e Julgamento, mediante determinados critérios adiante examinados, a destruição dos
feitos após cinco anos contados da data de seu arquivamento .
Com isso, teme-se que peças de conteúdo e
valor documental relevante possam ser incineradas,
em prejuízo da própria memória de vultos e de acon-
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tecimentos históricos, e em desapreço aos interesses da pesquisa e da curiosidade pública.
Embora aquela norma, no§ 2° de seu art. 32 ,
resguarde da destruição o documento assim avaliado, as preocupações permanecem.
Diz o dispositivo:
"Art. 3° ................................................. .
§ 2" Se, a jufzo da autoridade competente, houver, nos autos, documentos de valor histórico, serão eles recolhidos em arquivo próprio, no Tribunal respectivo. •

São de duas ordens as questões que se colocam.
A primeira diz respeito à personificação da
autoridade a quem competirá julgar a relevância
histórica do documento: se o Juiz-Presidente da
Corte, não parece seja ele o perito ideal para a
análise de matéria externa à fronteira jurfdica; se
mediante sua delegação, é importante que o representante para o desempenho da missão seja
uma pessoa plenamente identificada com a especificidade da tarefa - avaliação de documentos
históricos. Não há como improvisar.
O segundo aspecto, talvez o mais delicado,
se situa no âmbito da avaliação documental em si,
vis-à-vis o componente cronológico. Excetuandose situações plenamente identificáveis, torna-se
muito impreciso prever que determinado documento venha a constituir-se em fonte futura de interesse histórico. Autógrafos, carteiras de trabalho, cédulas de identidade, certidões de registro civil e
tantos mais poderão (ou não), após certo tempo,
interessar à História. A previsão dessa situação
constitui-se, pois, no grande desafio para o julgamento do avaliador.
Subsidiária a essa norma (conquanto editada
anteriormente), a Lei n• 5.433, de 8 de maio de
1968, "regula a microfilmagem de documentos oficiais". Nos termos de seu art. 2°, ficam igualmente
preservados de eliminação "os documentos de valor histórico", sem contudo haver referência ao
agente responsável pela determinação desse valor.
Em que pese a dificuldade de se prever o
interesse futuro relativo ao documento, conforme
antes salientado, parece legftimo alterar a norma
vigente, a fim de que a recomendaçãc de descarte seja avaliada por profissional qualificado e
identificado com a natureza do que deva ser preservado.
Esse é o sentido do presente projeto.
Sala das Sessões, 16 de abril de 1997.- Senador Lúcio Alcântara.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N° 7.627, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1987
Dispõe sobre a eliminação de autos
findos nos órgãos da Justiça do Trabalho, e dá outras providências.

O Presidente da República. faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 12 Fica facilitado aos Tribunais do Trabalho
determinar a eliminação, por incineração, destruição
mecânica ou por outro meio adequado,. de autos findos há mais de 5 (cinco) anos, contado o prazo da
data do arquivamento do processo.
Art. 2" A eliminação de autos findos, nos termos do disposto no artigo anterior, será decidida
pelo Tribunal Pleno, mediante proposta circunstanciada do seu Presidente.
Parágrafo único. Os feitos arquivados nas Juntas de Conciliação e Julgamento poderão ser eliminados, atendidas as mesmas condições, mediante
proposta do respectivo Titular, aprovada pelo Pleno
do Tribunal a que estiver o órgão subordinado.
Art. 32 Deliberada a eliminação, o Presidente do
Tribunal, para conhecimento dos interessados, fará publicar a decisão em órgão oficial de imprensa, por 2
(duas) vezes, com prazo de 60 (sessenta) dias.
§ 12 É lfcito às partes interessadas requerer, às
suas expensas, o desentranhamento dos documentos que juntaram aos autos, certidões ou cópias de
peças do processo ou a microfilmagem total ou parcial do mesmo. - -§ 2" Se, a jufzo da autoridade competente,
houver, nos autos, documentos de valor histórico,
serão eles recolhidos em arquivo próprio, no Tribunal respectivo.
Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 52 Revogam-se as disposições em contrário.
Brasflia, 10 de novembro de 1987; 1662 da lndependência e 99° da República. - JOSÉ SARNEY
-José Fernando Cirne Lima Elchenberg.
LEI N° 5.433, DE 8 DE MAIO DE 1968
Regula a mlcrofilmagem de documentos oficiais e dá outras providências.
Art. 2".0s documentos de valor histórico não
deverão ser eliminados, podendo ser arquivados em
local diverso da repartição detentora dos mesmos.
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(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania -decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Os projetes lidos serão publicados e remetidos à Comissão
competente.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1° Secretário, Senador Ronaldo Cunha
Uma.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N~ 267, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 50, § 2", da Constituição Federal, e do art. 216, do Regimento Interno
do Senado Federal, sejam solicitadas ao Senhor Ministro do Planejamento e Orçamento, as seguintes
informações:
1. Qual o valor pago pelo Governo do Estado
de Rondônia, com recursos do Planafloro, para a pavimentação da Unha 184 - no trecho BR-364 - Rolim de Moura?
2. O valor pago corresponde ao valor licitado e
contratado para a conclusão da obra?
3. A obra está efetivamente conclufda?
4. Qual a data do último pagamento e o valor?
5. Se nãÕ está concluída, percentualmente,
quanto falta para concluir e para pagar?
6. Houve pagamento por serviços não realizados?
7. Se houve, quais as providências adotadas
por esse Ministério?
Sala das Sessões, 16 de abril, de 1997.- Senador José Blanco.

(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO N~ 268, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 50, § 2" da Constituição Federal e do art. 216, do Regimento Interno
do Senado Federal, sejam solicitadas, ao Senhor Ministro da Justiça, as seguintes informações:
1. Qual o valor, data do repasse e a finalidade
das verbas repassadas para atender o sistema penitenciário no Estado de Rondônia?
2. Para qual conta e sob responsabilidade de
qual autoridade estadual as verbas foram repassadas?
3. Esse ministério tem conhecimento a respeito
uma verba
no valor aproximado
de
de
R$190.000,00, que teria sido transferida de conta?
4. Para onde foi essa verba transferida?
5. Onde foi a referida verba aplicada?
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6. Esse ministério tem conhecimento das constantes fugas de presidiários do complexo •r:nio Pinheiro", em Porto Velho?
7. O ministério teve conhecimento da última
fuga de oitenta e quatro presidiários de uma só vez,
dois dias antes da visita do Presidente Fernando
Henrique Cardoso?
8. O Ministério da Justiça tomou conhecimento
das denúncias públicas feitas pelo ex-Superintendente daquele Complexo?
9. Quais verbas e para quais finalidades estão
previstas em relação ao presente exercício financeiro?
Sala das Sessões, 16 de abril de 1997.- Senador José Blanco.

(À Mesa para revisão.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo\ - Os requerimentos lidos serão despachados à Mesa para
decisão, nos termos do inciso III do art. 216 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presidência recebeu a Mensagem n° 426, de 1997, na
origem, de 14 do corrente, pela qual o Presidente da
República, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição Federal, solicita seja autorizada a contratação de operação de crédito externo, com garantia da
República Federativa do Brasil, no valor total equivalente a US$30 milhões norte-americanos, entre o
Governo do Estado do Piauf e o Banco Internacional
para Reconstrução e-Deserivolvfmento- BIRD, destinada ao financiamento parcial do Projeto de Combate à Pobreza Rural no Estado do Piaur.
A matéria, anexada ao processado do Offcio n"
S/12, de 1997, vai à Comissão de Assuntos Econõmicos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presidência recebeu, do Presidente do Supremo Tribunal
Federal, o Otrcio n" S/31, de 1997 (n° 22197, na origem), de 10 do corrente, encaminhando, para os fins
previstos no art. 52, inciso X, da Constituição Federal, cópias do parecer do Ministério Público Federal
da versão do registro taquigráfico do julgamento e
do acórdão proferido por aquela Corte, nos autos do
Recurso Extraordinário n° 183119-7!210, através do
qual declarou a inconstitucionalidade, sem redução
do texto, da expressão "correspondente ao perfodo
base de 1g3g•, com relação ao inciso 11 do art. 1~ da
Lei n° 7.988, de 28 de dezembro de 1989.
O expediente vai à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Há oradores inscritos.
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Nacional do PT, resume as propostas consensuais
Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita
da Silva. V. Ex• dispõe de 20 minutos.
acerca dessa relevante temática.
Propõe uma 'profunda alteração dos instruA SRA. BENEDITA DA SILVA- (PT-RJ. Promentos de polftica agrícola" e que se deve garantir a
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
máxima integração de valor aos produtos gerados
Srs. Senadores, nesta quinta-feira, 17 de abril, corno
pela agricultura, pressupondo renovada concepção
todos sabemos, chega a Brasflia a marcha dos trade desenvolvimento agroindustrial, para o qual vebalhadores rurais sem terra pela reforma agrária,
nham a contribuir, de forma diferente, os agricultores
pelo emprego e justiça. Os agricultores sem terra
de base familiar, 'organizados coletivamente nos
que, neste momento, marcham sobre Brasflia traagregados pós-produção', que assim teriam o conzem consigo mais que mãos calejadas pelo duro tratrole das fases de elaboração e transformação inbalho ou pela pele curtida pelo sol. Com seus pés
dustrial da produção agrícola.
andarilhos, caminha a esperança de milhões e milhões de brasileiros em luta por um pedaço de terra
Como conseqüência dessa estratégia, esperae por dignidade.
se dinamizar as economias das cidades interioranas,
de pequeno ou médio portes, elegendo-as como !aSão momentos de intensa emoção. Cerca de
dois mil participantes, procedentes de três· colunas
tar de 'alavancagem dos níveis de atividade' da
área rural, em set· conjunto considerada.
principais, originadas dos Estados do Espírito Santo
e Minas Gerais; do Mato Grosso e de São Paulo, esDependendo do 'grau de inclusão social e da
tarão reunidos amanhã, dia em que se completa o
escala de incorporação dos efeitos econõmicos',
triste aniversário do massacre de 19 trabalhadores
criam-se as condições propícias à interiorização do
rurais em Eldorado, sem que nenhum responsável
desenvolvimento socioeconômico nas áreas rurais,
tenha sido punido.
indispensável à melhoria da. existência, nelas e nas
Essa luta diz respeito a todos nós. A manifestaáreas urbanas.
ção de hoje lembra também que, há mais de dois
Não se trata de uma concepção estritamente
anos, os servidores públicos não têm reajuste salafuncional da agricultura e do setor rural em tomo da
rial, que o desemprego e o arrocho são o fardo peresolução da problemática urbana, mas sim da consado de milhões de trabalhadores e que a violência
-vicção do papel preponderante da área rural nas sopolicial é uma ameaça permanente aos setores mais
luções requeridas. No processo de desenvolvimento
pobres da população.
marcado pelo esgotamento da capacidade de absorDe fato, apenas 1% dos latifundiários possuem
ção de trabalhadores nos grandes centros urbanos,
46% das terras, e 65 milhões de hectares estão nas
a marcha para o interior reverte o percurso histórico
mãos de tão-somente 50 mil fazendeiros.
da mão-de-obra em demanda aos grandes centros,
e o processo migratório nômade, em direção às fronEnquanto isso, contabiliza-se a existência de
teiras.
um número próximo de 40 mil famflias de sem-terra,
acampadas em territórios públicos ou inaproveitados
Em tal contexto, toma-se imperativa a implanou, ainda, abandonadas pelo Poder Público à beira
tação de um programa massivo e abrangente de redas estradas, submetidas ao desabrigo e à fome.
forma agrária, com prioridade para as áreas antigas
Num quadro como esse, não surpreende que
do País. Adequado aos princípios políticos defendise tenham registrado, apenas no atual Governo,
dos pelos movimentos sociais, os assentamentos de
quase mil conflitos no campo, acarretando a morte
trabalhadores, sobretudo nas suas regiões originais,
de mais de uma centena de trabalhadores rurais.
oferecem vantajosas condições econõmicas e ambientais.
Por isso mesmo, a questão agrária constitui
preocupação permanente do Partido dos TrabalhaParece-nos desarrazoada a alegação de imdores. O PT faz um chamamento a todos os brasilei-praticabilidade de se promoverem assentamentos
ros comprometidos com a soberania nacional, a denos locais de origem, à conta de i1existir nessas
mocracia e os direitos fundamentais do povo para luáreas suficiente estoque de terra improdutiva. Esse
tar pela reforma agrária, a defesa do emprego e dos
entendimento, que ocorre ta:n::Jé:n ern setores prodireitos sociais e trabalhistas.
gressistas, ~;orresponde à aceiiação passiva de que
O documento "Bases de uma proposta do PT
se consolid•3 a grave distorcão dos mandamentos
para o desenvolvimento agrícola nacional", analiSéln- _ _col}~ti!l!CiQilais_ disciplinaaor~s da _questão, tendo
~---~
como justificável a redução dcdúnção
do 'a conjuntura agrícola-agrária nacional", tendo
como origem o Núcleo Agrário da Secretaria Agrária
priedade e sua expressão produtiva.

socfalda pro::

----------
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Solicito à Mesa que meu discurso seja transcrito na integra. Trata-se de um pronunciamento longo,
mediante o qual aprofundamos a análise sobre reforma agrária e manifestamos o posicionamento do
Partido dos Trabalhadores. Deixamos claro ainda
que o Partido dos Trabalhadores não se está aproveitando dessa manifestação social, desse grande
movimento nacional do Movimento Sem-Terra para
colocar uma proposta de reforma agrária. Há muito
propusemos essa reforma, há muito buscamos junto
ao Poder Executivo e ao Governo Federal a possibilidade de fazer dessa iniciativa do Partido dos Trabalhadores uma referência para que o Governo possa implementar a política de reforma agrária.
· Chama-me atenção esse momento. Não se trata apenas de uma marcha de cunho ideológico,
como tentam colocar essa questão. É preciso entender o sentimento do homem e da mulher que nasceram para administrar essa propriedade chamada terra em condições igualitárias.
Tenho feito um esforço muito profundo para
compreender a falta de diálogo e a maneira radical
com que se tem tratado a questão dos sem-terra.
Chamou-me atenção o fato de que talvez estivéssemos usando, segundo os nossos interesses, esse
movimento; ou que o estivéssemos usando para esconder a nossa falta de politica, atribuindo ao movimento uma manifestação radical, também partidária,
quando na verdade não é.
Tive, no meu se-ntimento de cristã, a possibilidade de identificar nesse movimento algo que extrapola as propostas aqui colocadas pelo Partido dos
Trabalhadores. Entendi que a luta pela reforma
agrária é uma luta social, sim, mas é sobretudo uma
luta de fé. Lendo o primeiro capítulo do Gêneses, refleti, segundo a minha concepção de fé, segundo
aquilo em que acredito, sobre o fato de que Deus
criou o mundo. Antes, a Terra era vazia e sem forma. Desde o momento da criação, Deus considerou
a parte seca como sendo terra e lhe atribuiu valores:
relva, ervas, frutos, animais, como aves e peixes. E
Ele atribuiu valores sobre tudo o que estava sobre a
terra, embaixo da terra, sobre o mar e embaixo do
mar. Deus abençoou a criação, dizendo: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares; e na terra se multipliquem as aves e as sementes", e tudo quanto Ele tinha dado para a sustentação dos seres humanos.
E disse Deus também as mesmas palavras ao
homem, naquele momento na figura de Adão. Deus
o abençoou, também dizendo: "Sede fecundos, mui-
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tiplicai-vos e enchei a face da terra e tenha domfnio
em tudo o que ela tem e no que ela produz".
Portanto, não se trata de uma questão ideológica, não se trata de uma questão partidária; trata-se
pura e simplesmente do curso natural das coisas, da
do-relacionámenfo- do homem
mulher
com a terra. É o nosso relacionamento com esse
grande patrimõnio do qual Deus, na Sua palavra,
disse que terfamos que tirar nosso sustento. E não
se dá de outra forma. Não conheço nenhum método
criado por um cientista, por um politico, economista,
sociólogo ou antropólogo que não fosse esse de_a
natureza dar espontaneamente a nós tudo aquilo de
que necessitamos.
E produzimos riquezas, palácios, mansões; temos grandes jardins e temos também uma marcha
para a terra prometida. E ainda, refletindo sobre isso
não sob viés ideológico ou partidário, fiquei pensando sobre a marcha para a terra que emana leite e
mel. Lembrei-me de um grande homem, um grande
profeta, Moisés, o homem que marchou para a terra
de Canaã. Olhando para os sem-terra que marcham
para o Planalto, que vêm de cidade em cidade, às
vezes recebendo apoio, penso em como eles têm
andado nesses longos dias. Em alguns momentos,
encontram apoio; em outros, não. Ainda assim, vão,
numa marcha de fé, de esperança, de renovação,
em busca de uma nova Canaã, a terra prometida.
Vimos que naqueles agrupamentos em marcha
desde o Egito havia ·uma concepção comunitária. Ali
os homens se agruparam. Cada tribo tinha um representante para a decisão que fosse tomada em relação à terra a ser repartida.
Ora, o que os sem-terra estão fazendo é vir
atrás dos homens que têm o dever de repartir a terra, para pedir que possa ser chamado um representante de cada segmento, de cada tribo, para participar desse processo de divisão da terra. Para nós,
a função da terra não é apenas a de sobrevivência,
mas a de vida. Por isso, é importante essa marcha,
que é a marcha da paz, em direção a uma nova Canaã, prometida desde o princfpio do mundo, desde
Gêneses, quando recebemos, como seres humanos,
o dever e o papel de nos multiplicarmos. Queremos
encher a terra, desde que tenhamos condições de
plantar, colher, comer, viver e ter lazer.
A S... Júnla Marlse - V. Ex" me permite um
aparte?
O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me V. Ex&
um aparte?
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Com muito
prazer, nobre Senadora Júnia Marise. Logo após,

natureza,

ea

---------------------------------------------------------------------------------
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concederei o aparte a V. Ex', Senador Eduardo Suplicy.
A Sr" Júnia Marise - Nobre Senadora Benedita, estou ouvindo atentamente o pronunciamento de
V. Ex•, quando propõe uma unidade nacional pela
reforma agrária e na qual põe fé, acima de tudo a
sua fé cristã, que certamente deverá ser a de todos
os brasileiros num momento como este, em que estamos recebendo em Brasília a marcha dos SemTerra pela reforma agrária. É preciso observar que
embora o Governo tente colocar esse Movimento
dos Sem-Terra como algo fora dos padrões legais e
da legitimidade constitucional do nosso Pafs, com o
intuito de jogar a opinião pública contra esses trabalhadores que têm como arma a enxada para plantar
a sua terra, ou que desejam plantar a sua terra, sentimos que toda a sociedade do Pafs está sensibilizada diante desse desejo, dessa vontade de se promover a justiça social, que começará exatamente com
a reforma agrária. No passado, a reforma agrária era
sempre vista como uma questão puramente ideológica daqueles comunistas que a pregavam para dar
terra ao trabalhador. Hoje, constatamos que em todo
o Brasil, em todas as regiões e em todos os segmentos da nossa sociedade há a convicção e a certeza de que a reforma agrária é uma necessidade
para o País. Acima de tudo, é da maior importãncià
que possamos promover a justiça social, começando
exatamente por dar um pedaço de terra para que
cada trabalhador e trabalhadora do campo possa
plantar aquilo que vai alimentar a nossa população.
Portanto, quero cumprimentar V. Ex" por extravasar esse seu sentimento de convicção, compartilhando-o com a sociedade, o Governo e todos os
segmentos sociais, de que podemos implementar
o programa de reforma agrária com paz, serenidade, tranqüilidade, com a lei e com justiça social.
Era este o aparte que queria trazer aõ-proriuriciamento de V. Exl', agradecendo pela oportunidade de
fazê-lo.
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Agradeço o
aparte de V. Ex", Senadora Júnia Marise, que, sem
dúvida, enriquece meu pronunciamento. Não tecerei
sobre ele maiores comentários pois meu tempo está
quase esgotado e concederei um aparte ao Senador
Eduardo Suplicy. V. Ex", Senadora Júnia Marise, já
teve oportunidade de manifestar-se e sei que estaremos - :Jois a tarefa é de todos nós - marchando
para ·> Planalto e dando ao Presidente da República
as cr.ndições de que precisa, através de nosso
apoio politico, para fazer a reforma agrária.
Concedo o aparte ao Senador EduardoSuplicy.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Eu queria apenas advertir a Senadora Benedita da Silva de
que S. Exl' dispõe de apenas um minuto. Temos vinte e seis Senadores inscritos, de forma que a Mesa
será obrigada a ter cuidado com a observância do
tempo destinado a cada um dos senhores oradores.
O Sr. Eduardo Supllcy - Feliz é a análise que
V. Ex" faz a respeito do significado e da importância
da marcha pela reforma agrária, por justiça e emprego do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. V.
Ex" bem coloca o significado desse movimento pacrfico, que chega amanhã a Brasília e já tem, inclusive, confirmada audiência com o Presidente da República, na sexta-feira à tarde, bem como audiência
com o Presidente do Senado - e, obviamente, com
todas as Sr"s Senadoras e os Srs. Senadores - no
Salão Negro, às 9h30min do mesmo dia. Até gostaria de fazer uma sugestão à Presidência do Senado:
que, logo após a audiência que ocorrerá no Salão
Negro, haja oportunidade de aqueles que marcharam por mil quilOmetres - vindo do Sul, do Oeste, do
Nordeste e de todas as regiões do Brasil - assistirem à sessão de sexta-feira próxima, quando, certamente, muitos Senadores gostarão de se pronunciar
a respeito da presença desses trabalhadores. As palavras de V. ExJ', Senadora Benedita da Silva, induzem-me a traçar um paralelo: a marcha, chegando
aqui em Brasflia, terá um significado de extraordinária relevância na História do Brasil. Poderá ter um
significado tão importante quanto, por exemplo, o da
marcha que Martin Luther King liderou no infcio dos
anos 60, conclufda diante do monumento de Uncoln,
em Washington, quando então pronunciou o seu
mais belo discurso: "I have a dream•. Meus cumprimentos a V. Ex".
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Agradeço o
aparte de V. Ex".
· ·--- -Sr. Presidente, gostaria que o meu pronunciamento fosse registrado na fntegra.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.

DISCURSO NA INTEGRA DA SENADORA BENEDITA DA SILVA:
Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores:
Nesta quinta-feira, 17 de abril, chega a Brasflia
a marcha dos trabalhadores rurais sem terra pela reforma agrária, pelo emprego e justiça. Os agricultores sem terra que, neste momento, marcham sobre
Brasflia, trazem consigo mais que mãos calejadas
pelo duro trabalho ou a pele curtida pelo sol. Com
seus pés andarilhos, caminha a esperança de milhõ-
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es e milhões de brasileiros em luta por um pedaço
Como consequência dessa estratégia, esperade terra e por dignidade.
se dinamizar as economias das cidades interioranas,
São momentos de intensa emoção. Cerca de
de pequeno ou médio portes, elegendo-as como fator
dois mil participantes, procedentes de três colunas
de "alavancagem dos nfveis de atividade" da área ruprincipais, originadas dos Estados do Espfrito Santo
ral, em seu conjunto considerada. Dependendo do
"grau oo inclUSão sóCial-e aa escala da -incorporação
e Minas Gerais; do Mato Grosso e de São Paulo, estarão reunidos amanhã, dia em que se completa o
dos efeitos econômicos", criam-se as condições propfcias à interiorização do desenvoMmento sócio-econôtriste aniversário do massacre de 19 trabalhadores
rurais em Eldorado dos Carajás, sem que nenhum
mico nas áreas rurais, indispensável à melhoria da
responsável tenha sido punido.
existência, nelas, e nas áreas urbanas.
Não se trata, ar, de •urna concepção estritaEsta l:.rta diz respeito a todos nós. A manifestamente funcional da agricultura e do setor rural em
ção de hoje lembra, também que há mais de dois
tomo da resolução da problemática urbana•, mas,
anos os servidores públicos não têm reajuste salarial, que o desemprego e o arrocho são fardo pesasim, da convicção do papel preponderante da área
do de milhões de trabalhadores e que a violência porural nas soluções requeridas. No processo de deliciai é urna ameaça permanente- aos setores rnai_s__senlióiVTmento, marcado pelo esgotamento da capapobres da população.
-cidade de absorção de trabalhadores nos grandes
De fato, apenas 1% de latifundiárros possuem
centros urbanos, a marcha para o interior reverte o
percurso histórico da mão-de-obra em demanda aos
46% das terras e 65 milhões de hectares estão nas
mãos de tão-somente 50 mil fazendeiros.
grandes centros e o processo migratório nômade,
Enquanto isso, contabiliza-se a existência de
em direção às fronteiras.
Em tal contexto, toma-se imperativa •a implanum número próximo de 40 mil famflias de sem terra,
tação de um programa massivo e abrangente de reacampadas em territórios públicos ou inaproveitados
ou, ainda, abandonadas pelo poder público à beira
forma agrária", com prioridade para as "áreas antigas do PL'Ifs•. t-degu~do aos "princfpios polfticos dedas estradas, submetidas ao desabrigo e à fome.
Num quadro como esse, não surpreende que
fendidos pelos movimentos sociais", os assenta"_t:nse tenham registrado, apenas no atual governo, quato~ .de. trabalhadores, so~retudo na~ _suas regroe~
se mil conflitos no campo, acarretando a morte de
ongrnars, ~fer~m vantaJosas condrçoes econômrcase ambrentars.
mais de urna centena de trabalhadores rurais.
Parece-nos desarrazoada a alegação de imPor isso mesmo a questão agrária constitui
praticabilidade de se promoverem assentamentos
preocupação permanente do Partido dos Trabalhanos locais de origem, à conta de inexistir, nessas
dores. O PT faz um chamamento a todos os brasileiáreas;
suficiente •estoque de terra improdutiva".
ros comprometidos com a soberania nacional, a deEsse
entendimento,
que ocorre também em setores
mocracia e dos direitos fundamentais do povo para
progressistas, corresponde à aceitação passiva de
lutar pela reforma agrária, a defesa do emprego e
que se consolide •grave distorção dos mandamentos
dos direitos sociais e trabalhistas.
constitucionais" disciplinadores da questão, tendo
O documento Bases de uma proposta do PT
como justificável •a redução da função social da propara o desenvolvimento agrfcola nacional, analisanpriedade e sua expressão produtiva•.
do "a conjuntura agrfcola-agrária nacional", tendo
Acresce que, no plano institucional, a refonna
como origem o Núcleo Agrário da Secretaria Agrária
agrária
almejada irá requerer mudanças significatiNacional do PT, resume as propostas consensuais
vas
dos
vigentes instrumentos legais e operativos,
acerca dessa relevante temática.
de modo a agilizar e tomar eficiente o processo, eliPropõe urna "profunda alteração dos instruminando-lhe os empecilhos, especialmente na esfementos de polftica agrfcola", e que se deve garantir
ra judicial, onde se multiplicam os custos das desaa ~áJ.:irna agregação de valor aos produtos gerados
propriações, transformando-o em mais um dado de
pela agricultura, pressupondo renovada concepção
revalorização da politica-agrária.
de desenvolvimento agroindustrial, para o qual veConta-se, ainda, que assim sejam estabelecinham a contribuir, de forma diferente, os agricultores
das as condições ideais de agii!Zação e, de redução
de base familiar, •organizados coletivamente nos
das despesas da reforma agrána; que se desenvol.l.gregados pós-produção", que assim teriam o conva ampla campanha em todos os meios de comunitrole das fases de elaboração e transformação incação de massa, especialmente acerca da indispenJustrial da produção agrfcola.
sabilidade da refonna, para a resolução dos proble-
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mas sociais económicos do Brasil; que sejam institufdos canais efetivos de participação da sociedade
civil, de modo especial dos trabalhadores, em todos
os municfpios e estados, como condição básica à
massificação do processo de reforma.
À pergunta de que forma viabilizar o financiamento desse projeto de massificação, o Partido responde, em principio, reportando-se a 'razões polftico-sociais óbvias: o atendimento da expressiva demanda pela terra no Brasil, concomitante ao imperativo histórico da democratização da estrutura da propriedade fundiária e pela inclusão do contingente de
milhões de trabalhadores no circuito da produção da
riqueza e nos direitos da cidadania'.
Conseqüentemente, a sugerida reforma agrária
massiva, junto à reformatação dos instrumentos de
polftica agrfcola, em todos os nfveis, dará ensejo às
condições requeridas pelo processo, 'de expansão do
mercado interno como eixo estratégico para o projeto
de desenvoMmento proposto•. À sua vez, a viabilização financeira da reforma agrária, nos moldes pretendidos, impõe o recurso a diferentes expedientes: o primeiro, e mais urgente, refere-se ao apontado 'barateamento do programa', mediante a supressão de artiffcios, consolidados especialmente na Justiça, que per
tencializam os custos da desapropriação.
O Partido dos Trabalhadores julga que, para alcançar os 'objetivos democratizantes da estrutura fundiária do pais', toma-se imprescindfvel •a efetiva e forte tributação do latifúndio, com ênfase para os improdutivos•. Para esse fim, exige-se o 'aparelhamento,
em todos os níveis, da administração tributária', assim
como •a alteração da legislação pertinente, de forma a
ajustá-la, de fato, às intenções mencionadas".
A par disso, cumpre eliminar as deformações
da legislação atual, como 'a definição do caráter
declaratório do Imposto Territorial Rural - ITR, a supressão do instituto da 'progressividade no tempo•
do tributo e a fixação de uma única tabela de alíquotas•, entre outros fatores limitativos da eficácia da tributação da terra no Brasil.
Deve-se aduzir, ao elenco de providências, a
instituição de Uma nova política agrfcola, articulada à
polftica económica geral, lastreada nos fundamentos
de sustentação dos projetas de Reforma Agrária e de
criação e manutenção de novos instrumentos de mercado, destinados à complementação creditfcia dos setores mais capitalizados do agribuslness, os quais,
atendida a estratégia dP. segurança alimentar, no plano
interno, devem observar mecanismos voltados, prioritariamente, para os objetivos do mercado externo.
Neste ponto, deve-se notar que, 'com a flexibilização necessária decorrente das imperfeições do
mercado e das exigências e direitos dos consumidores, o Poder Público procurará viabilizar o mercado
interno para o suprimento prioritário pelos setores da
pequena e média produção rural'.

Desse modo, ressalvados os estímulos à exportação, como os de natureza tributária, tarifária,
fiscal e cambial, as verbas oficiais e as ações institucionais de fomento à produção e comercialização
agrfcolas deverão ser dirigidas aos segmentos da
pequena e média produção, de acordo com os propósitos, há pouco assinalados, de máxima agregação de valor ao produto agrfcola.
Portanto, as fontes disponfveis compreendidas
na polftica de crédito rural oficial devem ser totalmente direcionadas para o atendimento dos pequenos e médios produtores, inclufdos nos programas
de agroindustrialização associativa, mediante projetas integrais de financiamento e subsfdios, dando
prioridade aos agregados pós-produção. Tudo isso,
a partir de criteriosa seleção, nos planos regional,
social e de produto, observados os interesses estratégicos da segurança alimentar e do projeto de desenvolvimento lastreado no mercado nacional.
De resto, tendo em vista os objetivos ambientais, conjugados aos da melhoria da qualidade dos
alimentos, e tendo a garantia de níveis aceitáveis de
rendimento, o crédito oficial poderá ser utilizado
como meio de incentivo ao emprego de tecnologia
-agrfcolas com reduzido grau de agressão ao meio
ambiente, nas atividades financiadas.
Nesse caso, devendo-se promover a redução
de impactos das subvenções de crédito nas finanças
públicas, dever-se-á processar uma ampla reforma
dos sistema financeiro voltada às operações de crédito rural, ar reduzindo-se os custos praticados a tftulo de administração financeira dos projetas, e de
redução ou eliminação de taxas e comissões consideradas exorbitantes.
Por igual, deverão ser adotados modelos sjmplificados de orçamentos e de projetas, subtraindose exigências burocráticas, mediante revisão das
atuais bases e condições de crédito, objetivando
acelerar os projetas e reduzir as despesas do tomador, tudo repercutindo na necessária diminuição de
custos para o setor público. Ademais, buscando contornar os altos encargos das operações de crédito e
financiamento do sistema financeiro, deve-se estudar a viabilidade de sistemas alternativos, de que
são exemplo as cooperativas de crédito.
Quanto aos aspectos do incremento da renda
do agricultor e de concomitante redução de preços
para o consumidor, o Partido dos Trabalhadores propõe algumas medidas, entre elas a indução da verticalização da produção e a implementação de polftica de incentivos ao armazenamento associativo,
transporte e comerciàlização direta, no caso da pequena produção.
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Outra seria uma política oficial de manutenção
do preço mínimo, compensador das despesas nas
operações de aquisição direta, ou de empréstimocom opção de compra, beneficiando associações e
cooperativas de pequenos produtores, localizadas
em áreas com desvantagens comparativas. Conviria, também, a criação de seguro de preço para operações diretas de pequenos e médios produtores,
junto às bolsas. Em qualquer caso, •os produtos
contemplados devem observar as prioridades estratégicas do projeto de desenvolvimento•.
Deve-se acrescentar, ainda, o aumento da produtividade na pequena e média produção, reorientadas as prioridades da pesquisa oficial para a geração e adaptação de tecnologias apropriadas às condições desses setores. No caso, a reestrutura do
aparato institucional da pesquisa e da complexa legislação correlata deve ser direcionada à efetiva democratização do acesso às modernas tecnologias e
materiais reprodutivos.
Somem-se, também, a recuperação e redefinição concertual e operacional dos serviços oficiais de
assistência técnica e extensão rural para a pequena
produção, assim como o emprego de políticas de estoques reguladores e estratégicos de alimen1os, no âmbito da estratégia de segurança alimentar, a comar de
instrumentos de comercialização como os há pouco
referidos, em casos de suficiência da oferta, e da criação de mecanismos de salvaguarda dos intere~s __
dos consumidores, de que é exemplo o dispositivo de
eliminação de tarifas e tributos sobre a importação, a
partir de determinados níveis de preços ou volumes de
estoques, até a recomposição do quadro interno.
Haverá necessidade de proteção à economia e
ao produtor agrfcola nacional, para o que são propostas medidas de reversão dos efettos c:!est;!strulu_- _
rantes da denominada liberalização do comércio
agrícola mundial, especificamente sobre os setores
internos de menor competitividade.
Para tanto, recomenda-se a adequação interna
dos métodos de proteção praticados na União Européia e nos Estados Unidos, além da equiparação das
condições de competitividade do produto agrfcola brasileiro aos provenientes dos outros países do Marcosul, exigindo a efetividade do instituto da tributação
compensatória, formulado de forma diferente da aluai.
Em nome do "livre comércio", deve-se dispor
que todo produto agrícola importado, beneficiado por
qualquer vantagem ou incentivo no país de origem,
independentemente da forma ou magnitude do sub-_
sídio, será objeto de sobretaxas, em nfvel adequado
à imoosição de preços domésticos equalizados.
De modo inverso, é recomendável a instituição
da desoneração compensatória, pela qual se desonerariam as exportações agrícolas para os países
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que protegem e subsidiam o produto correspondente, ou produto importado do Brasil, em patamar que
-assegure a paridade e força de competição do produto nacional.
Frente ao profundo impacto para os setores da
pequena produção, como resultado do processo de
liberalização na área do Mercosul, será necessário
deflagrar um programa de reconversão, a fim de recuperar os padrões de competitividade dos setores
mais sensíveis. Entre as providências apropriadas a
esse resultado, mirando o êxito alcançado na União
Européia, cita-se a cnação de um fundo específico,
a ser mantido com fontes estáveis de financiamento.
Recomenda-se a harmonização das normas
sanitárias e de controle da qualidade das importações, às exigidas pelos países exportadores, em relação aos produtos brasileiros, a exemplo da prática
com1,1mnas nªções desenvolvidas. Será preciso, por
igual, rever a legislação homologadora de acordos
internacionais na área da agricultura, dela expungindo os excessos liberalizantes, que depõem contra os
interesses nacionais.
Finalmente, os documentos elaborados pelo
Partido dos Trabalhadores, indicativos dos estudos
acerca da CJIJestãQ -ªgrária, referem-se à criação de
condições para uma ação ofensiva da diplomacia
brasileira, nos vários fóruns internacionais, no rumo
de umproce_sso d~ ~C!Uiparação total das regras disçiplin<3,doras ci() CQrnércio de produtos agrícolas. em
âmbito mundial, o que requereria cnaÇão de cargos de adidos de agricultura nas representações diplomáticas brasileiras dos principais países exportadores e importadores de produtos agrícolas.
São indicativos, também, de que se deve adotar uma politica de recuperação e preservação dos
recursos naturais, assim como de controle da aplica·-ção de produtos agrotóxicos, nesse caso mediante a
revisão da esparsa legislação pátria sobre a matéria,
e se instituir providências voltadas à proteção dos
recursos genéticos, de modo especial das variedades vegetais tradicionais, utilizadas pelos agricultores em cada região do Pais.
Especialmente quanto ao problema dos sem
terra, a Secretaria Agrária Nacional, do Partido dos
Trabalhadores, estudou e definiu, com a colaboração da Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Agricultura- CONTAG, as estratégias de ação partidária para o ano em curso, sensível, como não poderia
deixar de ser, ao "tensionamento polftico existente no
seio das principais entidades representativas dos moVImentos dos traoamaoores rurais-.
- -E-o tez àpartirde indicãaores -dõ Atlas Fundiário Brasileiro, elaborado pelo Incra, co11firmando oficialmente a extrema concentração da propriedade
da terra, e o seu mau uso, conforme vêm denunciando os movimentos sociais, as entidades e os defen-
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sores da urgência e necessidade da efetivação da
reforma agrária no Brasil.
Identificam-se, af, os principais obstáculos ao
desenvolvimento socio-econõmico e politico do Pafs,
pois se juntarmos a esses dados os indicadores relacionados às condições de trabalho, de produção,
de financiamento, de preservação dos recursos naturais, a cadeia dominial desses imóveis e outras referências, veremos, de forma cristalina, as causas
da pobreza do meio rural brasileiro, a exigirem intervenção oficial em caráter de emergência, no sentido
de sua radical transformação.
A violência na área rural, em conseqüência da
luta pela terra, surge na frieza contundente dos números levantados pela Comissão Pastoral da Terra
- CPT. Na década de 1985 a 1995, foram· mortas
922 pessoas, registrando-se 820 tentativas de homicfdio e 2.412 ameaças de morte. No ano passado,
ocorreram 49 assassinatos de trabalhadores e lideres rurais, segundo revelam estatrsticas preliminares. Neste ano, contudo, já foram mortos 3 lavradores sem terra no Pará e 1 no Paraná, além de registrarem-se múltiplos episódios de agressão a tiros, na
região do Pontal paulista.
A Pastoral vê, ar, 'a omissão do Governo', que
não promove a celeridade dos inquéritos policiais referentes aos casos mais aluais. No entanto, 'busca incriminar e responsabilizar os trabalhadores rurais pela
violência no campo', como se pretendesse dar contornos de ilegalidade aos movimentos sociais e às entidades que lutam por ver implantada a reforma agrária,
como é o caso, agora visto, do Partido dos Trabalhadores, com os seus estudos, projetas e ações.
O Governo vem assentando entre 60 a 100 mil
fammas, quando seria preciso assentar 1 milhão delas, a um custo estimado de 7 bilhões de dólares.
O Presidente da República tem formulado crfti·
cas aos que defendem maior agilidade para o processo de reforma agrária, por desconhecerem, e por
isso não indicarem, a fonte dos elevados recursos
para esse fim necessários.
O impasse é estabelecido quando a área económica proclama a inexistência desse montante de
recursos, detendo o projeto de reforma agrária, e
sem modificar um quadro social que se mostra cada
vez mais preocupante, segundo a avaliação do Instituto de Pesquisa Económica Aplicada - IPEA. Há
uma população de 32 milhões de miseráveis e 4 milhões de trabalhadores sem terra, não se contando
que, se a política económica beneficiou aquelas 100
mil famílias, determinou simultaneamente, para outras 400 mil, a perda do trabalho no campo •.
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Nessa falta de sensibilidade, que muitas vezes
beira ao menosprezo, à causa defendida pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, chega-se até
mesmo a suspeitar da licitude de suas ações e propósitos, deliberadamente confundindo a defesa de
direito social justo e legitimo com ato contrário à sociedade e à lei, passivei, conseqüentemente, de repressão policial e de sanção da Justiça.
Não faz muito, a Comissão dos Direitos Humanos da Câmara dos Deputados constatou que, hoje,
'discute-se com maior ênfase o papel do Poder Judiciário, do Ministério Público ·e i:ta Polfcia frente à
questão dos direitos humanos e, em especial, sobre
a problemática da reforma agrária'.
Não pode haver, 'estratégias policiais ou investigações penais conduzidas pelo Estado que justifi·
quem o desrespeito dos direitos do cidadão e o desprezo, pelos órgãos e agentes do Poder Público, das
normas e dos princfpios consagrados pela Constituição da República'.
É evidente que a reforma agrária deve ser realizada no Brasil, segundo a lei. 'Mas, é preciso convir que o que se pretende, diante dessa alegação, é
tolher as reivindicações do Movimento dos Trabalha·
dores Sem Terra, no que respeita ao melhor encaminhamento da polftica de assentamentos prevista
pela Constitufçã.o'~
Portanto, com-base ainda em decisão do Superior Tribunal de Justiça, 'os governos federal e esta·
_duais. não podem permanecer numa atitude defensiva, que anima, em última análise, o conservadorismo estático, que não quer e não se interessa pela
reforma agrária'.
A Marcha, percorrendo as largas avenidas da
Capital, decerto receberá o aplauso emocionado da
população, que nela vê exemplos de perseverança na
luta e fé na conquista dos êxitos que persegue. Porque
o MST, premiado pelo Unicef e pelo Governo belga, no
esclarecimento ·de João Pedro stédile, Coordenador
-ao Movimerno Sem Terra, não tem conta bancária ou
mesmo personalidade jurfdica, não sendo beneficiário
de dinheiro públiCO, para finãribiar suas importantes e
lfcitas atividades, entre as quais a ocupação massiva
das grandes propriedades improdutivas, como um método, com origem no povo, de pressionar o Poder Público, pela denúncia sistemática, à sociedade, de que
ele não CUfT1>re a Constituição.
Rnalmente, e em resumo, 'é um movimento
social que luta', como o Partido dos Tra.\)alhadores,
'por causas sociais, para que todos tehham educa·
ção, trabalho, e para que haja justiça no campo'.
Era o que trnhamos a dizer.

-----
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A solicitação de V. Exª será
atendida.
Concedo a palavra por 20 minutos ao Senador Mauro Miranda, por
permuta com o Senador Ney Suassuna.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, faltam apenas treze dias para o
leilão que vai transformar em empresa privada a Companhia Vale do Rio Doce, a
maior mineradora do mundo e a mais eficiente das estatais brasileiras. Diante do
fato praticamente consumado, não pretendo contribuir para incendiar ainda mais a
polêmica que envolve a maior operação de privatização realizada pelo País nesta
fase de redução da presença do Estado na economia. O que importa, para mim, é a
expectativa de que o consórcio vencedor assuma e execute os compromissos
firmados com o Governo e assegure ao futuro da empresa os investimentos
necessários ao crescimento ainda maior de sua importância no mercado
internacional.
Como representante de um Estado cujas exportações dependem
fundamentalmente do bom desempenho operacional da Vale, que é a principal
gestora do chamado Corredor Centro-Leste, quero trazer a esta tribuna uma
preocupação especial que me aflige. Já temos nove meses decorridos após a
transferência das linhas da Rede Ferroviária Federal para o consórcio CentroAtlântico, de que participa a Vale do Rio Doce, e o País não está suficientemente
informado sobre o que ocorreu nesse período na modernização e na melhoria da
estrutura ferroviária administrada pelos novos concessionários.
Em todos os contatos que já mantive antes e depois do leilão de junho
do ano passado, ouvi sempre o mesmo compromisso de que essas obras seriam
realizadas antes que fosse efetivada a polêmica transferência da Vale do Rio Doce.
O leilão vai acontecer, mas os compromissos, tácitos ou formais, não foram
cumpridos. E agora? É o que gostaria que me respondesse o Ministro Antônio
Kandir, responsável pela política de privatização coordenada pelo BNDES. Tenho
cobrado insistentemente, mas vou repetir as preocupações pelas quais me tenho
batido. Elas se concentram na correção das disfunções existentes nas linhas
férreas da serra do Tigre, em. Minas Gerais, e nos estrangulamentos da travessia de
Belo Horizonte. São problemas crônicos que travam e atrasam a livre circulação dos
comboios na direção dos portos de Vitória, o terminal mais importante para. as
exportações agrícolas de Goiás e do Centro-Oeste.
Ao participar do consórcio que assumiu a antiga Superintendência
Regional 2 da Rede Ferroviária Federal, a Vale do Rio Doce passou a ter
responsabilidade solidária com a manutenção e a melhoria da malha ferroviária que
liga a Belo Horizonte o Planalto Central e a região do Triângulo Mineiro. É nesse
sistema que estão localizados os sérios problemas de infra-estrutura e de
superestrutura entre lbiá e Garças de Minas e entre Tapiraí e ltamarati, onde o
traçado é extremamente desfavorável, como reconhece o Geipot. Até por questões
de escala econômica, quero acreditar no interesse do consórcio Centro-Atlântico em
corrigir essas disfunções que concorrem para reduzir os lucros operacionais no
transporte de granéis agrícolas e outros produtos exportados pela Região CentroOeste.
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Não houve mudanças em relação ao trecho de 752 quilômetros entre
Belo Honzonte e o Espírito Santo, que é da Estrada de Ferro Vitória-Minas
pertencente à Vale do Rio Doce. Infelizmente, segundo todas as informações qu~
tenho recebido, a Rede e a Vale não conseguiram resolver as suas pendengas nos
transbordos da capital mineira, onde prevalece um buraco negro nas
responsabilidades entre as duas empresas estatais. Tudo indica que a confusão vai
aumentar ainda mais com a próxima privatização da Vale, expectativa que se
agrava com o novo perfil da Rede, cada vez mais parecido com o de uma empresa
imobiliária.
Sr. Presidente, Sri's e Srs. Senadores, diante de todos esses fatos que
procuro relatar resumidamente, e diante de minhas dúvidas sobre a segurança e a
eficiência das exportações de Goiás através do Corredor Centro~Leste, considero
inevitável uma tomada de posição desta Casa, com o apoio dos companheiros de
todo o Centro-Oeste, de Minas e do Espírito Santo. Para esse objetivo, reputo
indispensável a palavra do Ministro do Planejamento, Antônio Kandir, que poderá
oferecer uma posição oficial capaz de dar resposta às nossas indagações. E é
nesse sentido que encaminho à Mesa requerimento de informações a ser
encaminhado a S. Exª, que passo a ler:
"Sr. Presidente, nos termos · do disposto no art. 216 do
Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o previsto no
art. 50, § 2º, da Constituição Federal, requeiro sejam encaminhadas
as seguintes indagações ao Ministro de Estado do Planejamento:
1. A privatização do sistema de transportes ferroviários entre a
Região Centro-Oeste e Belo Horizonte, transferido da Rede Ferroviária
Federal para o Consórcio Centro-Atlântico, frustrou, nos nove meses
já decorridos da concessão, as expectativas de correção das
disfunções reconhecidas
publicamente pelo
Ministério dos
Transportes, sobretudo as deficiências na região mineira da Serra do
Tigre. Quais foram ·as compromissos estabelecidos no contrato de
concessão, que providências efetivas foram adotadas e como tem
acompanhado o Governo o cumprimento das responsabilidades do
consórcio vencedor na adequação da malha ferroviária?
2. Os estrangulamentos ainda persistentes nas transposições
de Belo Horizonte parecem carecer de acertos entre a Rede
Ferroviária Federal e a Estrada de Ferro Vitória-Minas, subsi!:fiária da
Companhia Vale do Rio Doce. Esperava-se uma solução definitiva
para esses problemas, antes da privatização da Vale do Rio Doce,
marcada para o próximo dia 29. Corre-se o risco de adiar
indefinidamente esses investimGntos, ou trabalha-se na elaboração de
cláusulas seguras no contrato de concessão? Há prazos definidos?
3. Como funciona, e onde estão concentrados, os mecanismos
oficiais de fiscalização de ganhos de escala na eficiência nas ferrovias
já privatizadas? Estão previstos relatórios informativos regulares, e
qual a sua periodicidade?
,
4. Estão, ou serão estabelecidas, em contrato, metas de
investimentos nas concessões atuais ou futuras? Quais as garantias
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de reciprocidade no cumprimento dessas metas, e quais as proteções
do Estado contra eventuais inadimplências nos compromissos?
Justificação
O requerimento de informações ora apresentado busca definir e
assegurar as responsabilidades do Estado nos resultados da política
de privatização, sob o ângulo dos interesses coletivos e, sobretudo,
toneladas de tambaqui por hectare de criadouro ao ano, toda ela baseada em
imensas gaiolas submersas nos rios.
Segundo fontes do Ministério da Agricultura, citadas na matéria, a
quase totalidade da produção chinesa e indiana advém da aqüicultura familiar, em
comunidades rurais com sistema sarni-intensivo ou extensivo das espécies em
tanques tradicionais de terra, tanques-rede e em reservatórios com densidades
moderadas de estocagem. Enquanto isso, em função da pesca predatória e da
inadequada fiscalização ambiental, nossa população de tambaquis vem sendo
drasticamente reduzida. Por isso, nosso País, apesar de ostentar a maior bacia
hidrográfica do planeta, ocuJJa uma insignificante 24ª posição mundial em captura
de pescado no ranking liderado pela China, a Índia, o Japão, a Coréia do Sul e as
Filipinas.
O Sr. Sebastião Rocha - Permite-me V. ExD um aparte?
O SR. JEFFERSON PÉRES - Concedo-lhe o aparte, nobre Senador
Sebastiãp-Rocha.
_
..
_
· - O Sr. Sebastião Rocha - Senador Jefferson Péres, cumprimento-o
inicialmente pela importante exposição que faz, nesta tarde, no plenário, a respeito
da Amazônia; e o apelo que traz, de certa forma, muito forte ao Brasil e às
autoridades, sobretudo do Governo, no sentido de que se deva realmente
estabelecer políticas que visem encontrar soluções para os problemas do povo da
Região Amazônica, e sobretudo agregar valores aos produtos, com o
desenvolvimento de projetas que tenham como finalidade desenvolver as atividad9s
próprias da nossa Região. V. Exª citou o exemplo do tambaqui. Temos o exemplo
da borracha. Daqui a pouco até o açaí. O açaizeiro, uma árvore típica da nossa
região, também será cultivado em outras regiões do País, ou pelo mundo afora.
Porque não se vislumbra no Governo uma perspectiva, não se trabalha em como
identificar quais os produtos que estão em ascensão no mercado, que despontam
sobre uma demanda crescente, como é o caso que citei, do açaí, um exemplo
concreto, que passa a ser consumido em todos os grandes centros nacionais e até
em alguns já internacionalmente. Se não estabelecermos, se o Governo, sobretudo,
não estabelecer incentivos, no sentido de propor, de levar ao homem da Amazônia
essa sugestão, essa oportunidade, para que se possa, por exemplo, agora neste
momento, cultivar o açaí na nossa região, porque é um mercado claramente em
ascensão, vamos novamente perder, como já tivemos essa queda na produção da
borracha e agora no setor de piscicultura. Associo-me a esse apelo de V. Exª.
Temos essa comissão da Amazônia, que está tentando encontrar também
alternativas e apontar sugestões para o desenvolvimento da nossa região e agora o
Projeto Caboclo, que é uma idéia do Senador Darcy Ribeiro, mas que não são
suficientes para que se garanta ao povo da Amazônia o desenvolvimento adequado
e no mesmo padrão dos demais centros nacionais, fazendo dessa forma com que a
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população possa permanecer no campo, na nossa região, produzindo, trabalhando
e melhorando a qualidade de vida lá, sem precisar migrar para os grandes centros,
onde normalmente vai conviver com a miséria, com o abandono, com o
desemprego e muitas vezes com a fome. Daí eu destacar a importância do
pronunciamento cje V. Exª, do qual eu não poderia deixar de participar. Louvo a
iniciativa de V. Exª de discutir esse tema hoje no plenário e agradeço a
oportunidade do aparte.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Muito obrigado, Senador Sebastião
Rocha.
Parece que as nossas autoridades, de um modo geral, só acreditam
em megaprojetos ou grandes projetas, que às vezes nem sequer geram
desenvolvimento, porque são projetas concentradores de renda.
Quando se trata de projetas pequenos, de base familiar, mas com
. grande alcance social, como projetas agroflorestais, projetas de criação de peixes
em gaiolas, etc., não despertam a menor atenção das nossas autoridades.
No Amazonas, um cidadão espanhol, mais exatamente basco, luta há
dez anos, Senador Sebastião Rocha, batendo às portas das autoridades dos
ministérios, em busca de apoio para a implantação de criação de peixes em gaiolas
e não recebe qualquer apoio.
Marx já dizia que os fatos históricos acontecem duas vezes: a primeira
como trag~dia e a segunda como farsa. No caso do tambaqui, estamos permitindo
a repetição de uma cruel ironia histórica: há quase um século, nossa imprevidência
assistiu de braços cruzados ao florescimento de seringais racionalizados e
modernos na Malásia, à custa de fE1J11entes brasileiras, até que ess.a concorrência
esmagasse a borracha brasileira ·. rro mercado mundial. Agora, são as gaiolas
aquáticas chinesas, um simples aperfeiçoamento do nosso velho curral-de-peixe,
que abocanham um lugar que poderia ser nosso no abastecimento do mercado
internacional com a fonte protéica mais importante do próximo século: o peixe.
É melancólico constatar que neste final de século o quadro nosológico
do interior da Amazônia seja praticamente igual ao do seu início. É também
melancólico, além de preocupante, verificar que podemos cometer, com nossos
recursos pesqueiros, o mesmo erro imperdoável que cometemos com a borracha.
Se tal acontecer, teremos passado, pela segunda vez, um vexatório
atestado colativo de incompetência.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra à nobre
Senadora Júnia Marise, por permuta com o Senador Ney Suassuna.
V. Exª dispõe de 20 minutos.
A SR!! JÚNIA MARISE (Bioco/PDT-MG. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a
Associação dos Magistrados Brasileiros, cujo presidente esteve hoje na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, distribuiu para toda a sociedade, para todo o
País, o Manifesto pela Cidadania e Justica.
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Pela importância desse Manifesto, quero trazer ao conhecimento da
Casa e de todo o País os termos que levaram os magistrados, o Poder Judiciário do
nosso País, a divulgar esse documento, convocando a sociedade, convocando o
Governo para uma reflexão sobre as questões da cidadania e da justiça.
Quero registrar, na íntegra, esse Manifesto, que diz:
·
"A AMB - Associação dos Magistrados Brasileiros -, no
cumprimento de indeclinável responsabilidade f6Cial e dever cívico,
vem manifestar-se a respeito do delicado morriàflto político, que se
caracteriza pelo evidente desequilíbrio entre os Poderes da República,
a importar em ruptura dos princfpios democráticos do Estado de
Direito.
É preciso, mais uma vez, declarar o seu inconformismo,
alertando todos os brasileiros sobre os efeitos perversos na ordem
social, econõmica, política e jurídica, decorrentes de conjuntura onde,
a pretexto de se modernizar o país, as reformas constitucionais em
curso tendem a desmantelar o Estado, incapacitam-no de exercer sua
função social mínima, submetendo a uma nova forma de colonialismo.
Não se pode admitir que, para realização de objetivos
governamentais, visando a uma nova ordem internacional de
supremacia econõmica e política, desenvolva-se um processo
reducionista do Parlamento e de aviltamento do Judiciário.
Verifica-se que o desempenho do Poder Judiciário, buscando
assegurar a reparação das ameaças ou lesões a direitos individuais e
sociais, vem lhe custando seguidas tentativas de desmoralização
pública, atreladas a propostas concretas de submissão institucional.
Esse projeto nocivo de exercício do poder político faz com que,
na esteira dos efeitos da globalização, a ordem constitucional e todos
os que a defendem tomem-se obstáculos a serem afastados.
Em vez de os governos se ajustarem à Constituição, querem a
reforma em sua estrutura basilar, atendendo a interesses conjunturais
e desrespeitando as regras pertinentes ao processo de mudança do
ordenamento jurídico. Ressalte-se o uso corriqueiro e indiscriminado
das Medidas Provisórias, que, ultrapassando os limites constitucionais
de relevância e urgência, vê-se agravado pela prática abusiva da
reedição, invadindo seara própria do Legislativo.
Os juízes estão comprometidos com o Estado Democrático de
Direito e reconhecem a necessidade de aperfeiçoamento do
Judiciário, que exige a adoção de mecanismos de maior acesso à
Justiça, de democratização interna e concretização da autonomia
administrativa e financeira dos Tribunais e de plena eficácia das
decisões judiciais.
As garantias da magistratura, consignadas na Carta da
República pela sua relevância para a independência do Poder
Judiciário, expressam efetiva proteção dos direitos e do mais
evidenciado interesse da sociedade.
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Assevera-se, finalmente, que as reformas necessanas à
elevação do nível de cidadania, à eliminação da exclusão. social, à
defesa do patrimônio nacional, precedidas de amplo debate
democrático, objetivando os reais interesses do país, contarão com o
apoio da magistratura brasileira, integrada às melhores aspirações
coletivas."
Assina esse Manifesto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o
Desembargador Paulo Medina, que é o Presidente da Associação dos Magistrados
Brasileiros.
Gostaria de fazer uma reflexão sobre esse Manifesto.
Estamos assistindo ~ momentos históricos da vida do nosso País.
Hoje pela manhã, um ato público, com representações de todos os partidos e da
sociedade, realizado na Câmara dos Deputados, mostrou o inconformismo da
sociedade diante da decisão autoritária desse Governo de vender a Vale do Rio
Doce.
Ontem, a OAB entrou com ações contra a venda da Vale. Recorrendo
ao Judiciário, a OAB, com duas ações diretas de_ inconstitucionalidade, está
solicitando do Supremo Tribunal Federal medida cautelar para anular o leilão da
Companhia Vale do Rio Doce, marcado para o próximo dia 29.
Temos a manifestação da Associação Brasileira de Imprensa, por
intermédio desse grande brasileiro que é Barbosa Lima Sobrinho. E tivemos
também nesta semana a manifestação da Igreja.
Ora, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há poucos dias, ouvimos o
Presidente da República dizer ao País que ouve e que quer sempre ouvir a voz das
ruas. Será que neste momento a voz das ruas e dos segmentos mais
representativos da nossa sociedade não será ouvida por este Governo? Por que
será que o Governo não quer, não deseja que nós, Senadores, tenhamos a
oportunidade de ter acesso às informações sobre todos os procedimentos e
//
práticas adotadas?

O SR. PRESIÓÉNTE (Geraldo Melo) - Senadora Júnia Marise, peço
desculpas a V. Exª, mas sou obrigado a interrompê-la para prorrogar a Hora do
Expediente a fim de que V. Ex!' possa concluir o seu discurso e a Casa possa ouvir
as comunicações inadiáveis gu~ três Srs. Senadores pretendem fazer.

o

-:.·~A SR! JÚNI~RISE- Continuando, por que será que Governo
não deseja que o Senado da República possa examinar, se inteirar, ter acesso a
todas as informações, às práticas e aos procedimentos que foram adotados pelo.
BNDES para a elaboração do edital de privatização da Vale do Rio Doce? Ora, se o
BNDES abre uma licitação para contratar consultaria a fim de elaborar
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tecnicamente o edital de privatização-dá Vâle do Rio DÓCe e se inclina pela escolha
da Consultora Merrill Lynch, afastando outra que também se credenciava para a
elaboração técnica do edital de privatização da Vale do Rio Doce, esta Casa tem
que conhecer tais procedimentos, até mesmo por força da nossa responsabilidade
e da do Presidente da República.
Entretanto, o Senhor Presidente da República me declarou que não
entende nada sobre a Vale do Rio Doce. Sua Excelência declarou isso, Sr.
Presidente. Ora, com todas essas manifestações e uma declaração do próprio
Presidente da República, não seria importante para este Governo e para o Senado
que pudéssemos, no prazo de 30 dias, examinar to-dos os documentos, todos os
dados e até mesmo saber de que forma o BNDES, com seus técnicos e com a
consultaria que contratou, chegou ao valor de R$10.300 bilhões.
Como se chegou a esse preço? De que forma o País pode aceitar o
valor estipulado pelo BNDES para a Vale do Rio Doce, sem que a sociedade tenha
conhecimento? A Vale do Rio Doce é c.um patrimônio público, não é uma
propriedade privada do Governo nem do Presidente da República, porque, aí sim,
Sua Excelência poderia tomar a iniciativa de mandar fazer uma avaliação e vender
pelo preço que lhe conviesse, sem consultar ninguém. Mas um patrimônio como a
Vale do Rio Doce não pode ser arbitrado. dessa forma, sem que tenhamos a
oportunidade de examinar os documentos. E isso que no causa, cada vez mais,
estranheza e surpresa.
Tomamos conhecimento de algumas manifestações, entre elas_ a da
Associação dos Magistrados Brasileiros, que produZiu um-documento -da maior
importância neste momento histórico em que estamos vivendo. A Magistratura
brasileira sempre teve um comportamento equilibrado, sempre teve, diante de toda
a sociedade brasileira, um comportamento dentro dos parâmetros estabelecidos,
cumprindo o seu papel. Hoje, os Magistrados estão manifestando seu
inconformismo, sua apreensão e fazendo uma reflexão, dando transparência à
sociedade das adversidades e dos momentos por que passam nosso País.
A CNBB também mostrou a sua preocupação com a legitimidade da
aprovação da reeleição do Presidente da República, como está demonstrando a
sua preocupação com o programa da reforma agrária, cujos trabalhadores sem
terra, nessa marcha de mais de 30 dias, estão, hoje, em Brasília, fazendo, mais
uma vez, a sua profissão de fé e de confiança, para que nOs possamos resolver a
questão da terra em nosso País.
Enquanto este Governo faz de conta que faz a reforma agrana;
enquanto este Governo faz de conta que resolve o problema da saúde; enquanto
este Governo faz de conta que resolve o problema da_ ed(!~ção; enquanto este·
Governo faz de conta que está preocupado com o--desemprego, nós estamos
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vendo, ~ ~ada dia - e esta tem sido a nossa preocupação, a preocupação central
das pos1çoes que temos adotado aqui, no Senado da República - o crescimento da
miséria, o crescimento da fome, o crescimento do desemprego. '
O Sr. lau!o Campos- Permite-me V. Exª um aparte?
A SR! JUNIA MARISE - Concedo, com muito prazer, o aparte ~o
nobre Senador Laura Campos.
O Sr. Lauro Campos- É um prazer apartear V. Exª, nobre Senadora
· Júnia Marise, neste seu pronunciamento, que tem uma verdadeira visão
panorâmica desta conjuntura nacional. Realmente, não precisaria ter a
sensibilidade que, durante tantos anos de sua vida, demostrou ter o Senhor
Presidente da República para perceber que esse tal desenvolvimento autosustentado, equilibrado, tem, na realidade, transformado a prática da sociedade
brasileira num sentido totalmente diverso: o desequilíbrio entre os Poderes a que V.
Exª se referiu, esse desprezo em relação ao qual protestam não apenas o
Presidente do Supremo Tribunal, Sepúlveda Pertence, mas os juízes do Brasil, de
um modo geral; juízes que chegam até a encontrar o bom caminho da rua para
efetuarem o seu protesto. A coisa no Judiciário, todos sabemos, atingiu um ponto
culminante quando o Supremo Tribunal concedeu_os 28,6% de reposição aos
trabalhadores civis, igualando-os aos militares, que já haviam auferido o mesmo
benefício. E nós vemos, como V. Exª muito bem salienta, a CNBB, a ABI, a OAB, os
sindicatos, o Movimento dos Sem-Terra e todos os órgãos da sociedade brasileira
organizada se manifestarem. As ruas e as estradas enchem-se e, aí, talvez, more o
perigo, porque, como disse Sua Excelência o Presidente da República, em seu livro
chamado Autoritarismo e Democracia, só acredito na revolução que venha de
baixo. E esse movimento cjue vern.de baixo, que nada tem-de revoluc•onánõ~chega
a incomodar o Governo que aí está, que parece ser forte, mas que só seria
realmente na medida em que ouvisse as vozes roucas da rua, que ele prometeu
ouvir caso fosse aprovada . ou reprovada a. sua proposta de reeleição, sem
desincompatibilização. Sua Excelência se esqueceu também disso, não vai mais
ouvir as vozes roucas da rua. Com isso, é de se temer, diante desse quadro que aí
está e que V. Exª traça muito bem em seu pronunciamento, que a situação se
agrave e que a pacLê_ncia .§e esgote, tal como aconteceu na Coréia do Sul, na
Argentina, no Equador e em outros países em que esse projeto neoliberal foi
imposto ao povo até o limit~ çfe suas paciências. Muito obrigado.
A SR!! JÚNJA MARISE- Agradeço o aparte de V. Ex!!, Senador Laura
Campos, que está dentro da linha de pensamento que temos hoje com relação a
es:;. s questões importantes.
O Sr. SeJ:?astiáo ~ocha- Pormite-me V. Exª um aparte?
A SR! JUNIA MARISE - Gostaria de conceder o aparte ao Senador
Sebastião Rocha.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senadora Júnia Marise, o
tempo de V. Exª está esgotaqo.
A SR!! JÚNIA II!Í'ARISE - Sr. Presidente, solicito a gentileza de V. EX!
para que possa ouvir o aparte do nobre Senador Sebastião Rocha, pois não quero
cometer a indelicadeza de não concedê-lo.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Apenas gostaria de lembrar que
estão inscritos 26 Senadores, inclusive V. Exª, Senador Sebastião Rocha.
·
O Sr. Sebastião _Bocha_ - Prometo que serei breve, Sr. Presidente.
Senadora Júnia Marise, o discurso de V. Exª tem o con~ão de demonstrar que o
discurso oficial do Governo,de que está atento à voz rouca das ruas,não passa de
_uma grande falácia. Na verdade, o Governo, representado pelo Presidente da
República, possui uma audição extraordinariamente seletiva. Só consegue auscultar
aquilo que favorece o Governo ou a própria pessoa do Presidente, como é o caso
da reeleição, em que algumas pesquisas demonstraram um apoio popular a essa
tese. Mas o Presidente e o Governo se recusaram_ a medirJ. pelo menos, qual a
Exª- mesma foi autora de uma
vontade popular no caso da Vale do Rio Doce~
proposição de referendum ou de plebiscito. No caso da reeleição, o Presidente
também se recusou a defender esS.a_ proposta do plebiscito; e, agora, com relação
ao Movimento dos Sem-Terra, o Presidente fala em trégua, como se houvesse uma
guerra. Então, o Presidente não está ouvindo o País, não está atento às
manifestações do povo brasileiro, da imprensa, de todos os segmentos da
sociedade, que estão aplaudindo, apoiando e louvando o Movimento dos Sem-terra,
até internacionalmente - assunto _a que devo me referir daqui a pouco. Por isso
- -cumprimento V. Exª e a parabenizo pelo discurso~

v.

A SR~ JÚNIA MARISE- Agradeço ao nobre Senador Sebastião Rocha
pelo aparte.
Deixo, aqui, mais uma vez, a nossa conclamação a todos os
Senadores para que possamos - ainda é tempo - dar oportunidade ao Senado
Federal de examinar todos os dados, todas as informações sobre o edital de
privatização da Vale do Rio Doce.
O nosso projeto de resolução nada propõe além de trazer para o
Senado Federal, dentro das nossas · responsabilidades constitucionais, o
compromisso de ter acesso a todas as intórmações que estão tá; secretamente, na
sala de informações do BNDES.
Por que não fazermos essa avaliação agora, Sr. Presidente?

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A SRA. JÚNIA MARISE El•fSEU DISCU!lSO
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AMB
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS
MANIFESTO PELA CIDADANIA E JUSTIÇA

A AMB -Associação dos Magistrados Brasileiros - no cumprimento de indeclinável responsabilidade social e dever clvico, vem manifestar-se a respeito do delicado momento politico, que se caracteriza pelo evidente deseqüilfbrio entre os Poderes da
República, a importar em nuptura dos princípios democráticos do Estado de Direito.
É preciso, uma vez mais, declarar o seu inconformismo, alertando todos os brasileiros sobre os
efeitos perversos na ordem social, econOmica, politica e jurídica decorrentes de conjuntura onde, a pretexto de se modernizar o pais, as reformas constitucionais em curso tendem a desmantelar o Estado incapacitam-no de exercer sua função social mlnima,
submetendo-o a uma nova forma de colonialismo.
Não se pode admitir que, para realização de
objetivos governamentais, visando a uma nova ordem internacional de supremacia econOmica e politica desenvolva-se um processo reducionista do Parlamento e de aviltamento do Judiciário.
Verifica-se que, o desempenho do Poder Judiciário, buscando assegurar a reparação das ameaças ou lesões a direitos individuais e sociais, vemlhe custando seguidas tentativas de desmoralização
pública, atreladas a propostas concretas de submissão institucional.
Esse projeto nocivo de exercício do poder político faz com que, na esteira dos efeitos da globalização, a ordem constitucional e todos os que se defendem tomen-se obstáculos a serem afastados.
Em vez de os governadores se ajustarem à
Constituição, querem a reforma em sua estrutura basilar, atentando a interesses conjunturais e desrespeitando as regras pertinentes ao processo de mudança do ordenamento juridico. Ressalte-se o uso
corriqueiro e indiscriminado das Medidas Provisórias, que utrapassando os limites constitucionais de
relevância e urgência vê-se agravado pela prática
abusiva da reedição, invadindo seara própria do legislativo.
Os juizes comprometidos com o Estado Democrático de Direito e conhecem a necessidade de
apaerfeiçoamento do Judiciário que exige a adoção
de mecanismo de maior acesso à Justiça, de democratização interna e concretazição da autonomia administrativa e financeira dos tribunais, e de plena eficácia das decisões judicias.
As garantias da magistratura, consagradas na
Carta da República pela sua relevância para a inde-
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pendência do Poder Judicioário, expressam efetiva
proteção dos direitos e do mais evidenciado interesse da sociedade.
Assevera-se, finalmente quie as reformas necessárias à elevação do nlvel de cidadania, à eliminação da exclusão social, à defesa do patrimOnio
nacional, precedidas de amplo debate democrático,
objetivando os reais interesse do pais, centrarão
com o apoio da magistrutura brasileira, integrada às
melhores aspirações coletivas.
Bras ma, 15 de abril de 1997 - Desembargador
Paulo Medina
O SR. PRESIDENTE (Geraido Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Bezerra, para
uma comunicação inadiável, por cinco minutos.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, s..-s Senadoras, Srs. Senadores, o Governo Federal tomou uma decisão de extrema sensatez ao decidir retirar a Mineradora Urucum,
situada em Mato Grosso do Sul, que conta com a
participação de Mato Grosso e da Companhia Vale
do Rio Doce, do leilão da Vale, que ocorrerá no dia
29 do presente mês.
A venda dessa companhia vinha sendo questionada, através de uma ação popular, pelo ex-Governador de Mato Grosso e ex-Presidente do Senado Federal, Dr. José Fragelli. Da mesma forma, os
Governadores de Mato Grosso e de Mato Grosso do
Sul vinham levantando questão sobre a irregularidade da venda da Mineração Urucum.
Tentei conversar com o Presidente do BNDES
sobre o assunto e, como havia dificuldades, resolvi
entrar com uma ação no Supremo para impedir que
a Mineradora Urucum fosse colocada, juntamente
com a Companhia Vale do Rio Doce, no leilão do áa 29.
Fui contactado pelo Ministro do Planejamento,
posteriormente pelo Presidente do BNDES, Dr. Luiz
Cartas Mendonça de Barros, que se prontificou a sanar as irregularidades e a retirar a Mineração Urucum do leilão.
Tivemos uma conversa inicial, na qual o Presidente do BNDES fez duas propostas: pela primeira,
os Estados recomprariam as suas ações e a Vale
venderia a sua parte, de 46%; assim, a empresa
passaria a funcionar com a compradora particular que compraria a parte da Vale- e os Estados. A outra opção foi de os Estados recomprarem as ações
e, juntamente com a Companhia Vale diJ Rio Doce,
entregarem todas as ações ao BNDES para que
este efetuasse o novo processo de privatização, em
separado, da Mineração Urucum.

-------
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Minas e Energia, o único que me ouviu e apoiou.
Ontem à tarde, os Governadores de Mato
Graças ao seu apoio consegui fazer funcionar essa
Grosso do Sul e do Mato Grosso e eu tivemos uma
mina. E em um ano de funcionamento ela gerou
longa reunião na Presidência do BNDES de Brasflia,
US$14 milhões para o Estado do Mato Grosso, valor
quando levamos a nossa posição. Hoje, o Presidenpelo qual foram vendidas as aÇÕ'>s de Mato Grosso.
te do BNDES estará se reunindo com o Conselho
A
mina deu esse lucro para Mato Grosso em um
Nacional de Desestatização para acertar os detalhes
ano. No total, foram quase US$30 milhões de lucro,
definitivos sobre a devolução da Mineração Urucum
porque há a parte da Vale do Rio Doce e a parte de
para os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
uma outra empresa que também é sócia, a Alcindo
Dr. Luiz Carlos Mendonça de Barros estava
Vieira,
que também compõe a Urucum Mineração.
com um grande problema: saber em que lugar do
Então,
Sr. Presidente, faço esta comunicação
Governo Federal colocar a Mineração Urucum, porpara
louvar
o
espfrito de grandeza, a objetividade e
que, para criar uma nova estatal, é necessária uma
a praticidade do Presidente do BNDES, Dr. Luiz Carautonzação legislativa. Então, propus a S. S1 que
los Mendonça de Barros; do Ministro do Planejamento,
entregasse, inclusive a parte do Governo Federal, ,
que tarrbém foi ágil e pronto para resolver o assunto;
para a Metamat - empresa estadual de mineração-.
do Governo Federal como um todo, e dos Governadoque gerenciaria então toda a mina.
- res dE3 MitoGr05so eMato Gro5So do sú1. -. - . Essa idéia foi vista com sinipalia pélõ DT[uiz
Carlos Mendonça de Barros, que está discutindo
Estamos reavendo essa mina, que poderemos
até vender amanhã, mas por urna nova avaliação,
hoje, no Conselho de Desestatização. o assunto, e
mais adequada à realidade económica daquela grande
prometeu que amanhã, até às 16 horas, dará uma
resposta definitiva aos Governadores de Mato Grosmina, situada no Estado do Mato Grosso do Sul.
soe Mato Grosso do Sul a respeito.
Era essa a comunicação que queria fazer, Sr.
É importante salientar também, Sr. Presidente,
Presidente.
que ontem o Estado de Mato Grosso recuperou um
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Com a
crédito perdido de US$ 17 milhões, que a Urucum
devia a Mato Grosso desde 1982 e não pagava. inpalavra
no6re Senadõf-Aoaias-l'lascimentci, para uma comunicação inadiável, por cinco minutos, na
clusive com documento assinado. E a mina ia ser
forrna regimental.
vendida sem ser resgatado esse débito com Mato
o SR. ABDIAS NASCIMENTO (Bioco/PDTGrosso, um débito acima do valor pela qual a Vale
RJ. Para uma comunicação inadiável.) - Sr. Presicomprou a Urucum Mineração dos Estados. Ela
comprou por 14 milhões e deve 17 milhões para o
dente, Sr"s e Srs. Senadores, o terna dos direitos
. humanos, elemento fundamental na construção de
Estado de Mato Gros.<>o. Não só esse crédito de H
nossa incipiente democracia, voltou à baila nestes
milhões vai ser levado em consideração, Sr. Presidente, como também os dois anos e meio em que a
últimos dias em razão de eventos tão terrfveis a ponVale vem operando a mina sozinha, sem prestar
to de chocar a opinião pública não apenas no Brasil,
mas em todo 0 mundo, provocando reações que vão
conta aos Estados, sem fazer balanço anual. A situação nesses dois anos será avaliada e o lucro do
do desespero e da indignação à repulsa e ao nojo. O
Estado lhe será entregue nesse processo de negoprimeiro deles foi a chacina de Diadema, em que policiais militares paulistas mais uma vez demonstraciação que estamos entabulando com o BNDES e a
ram seu despreparo, sua covardia e, sobretudo, a
Companhia Vale do Rio Doce.
certeza de uma impunidade garantida pelo corporatiPortanto, é uma grande vitória dos Estados do
Mato Grosso e do Mato Grosso do. Sul...Es.sa_mina_é____ vismo e por urna legislação nascida na ditadura mmestratégica, Sr. Presidente, porque além de ser a setar e curiosamente mantida por aqueles que o povo
elege como seus representantes. Como que para
gunda ma1or mina de rnanganês, talvel!:, do mundo,
ali há urna ferrovia, uma grande hidrovia e ali vai
desmentir a esfarrapada desculpa de algumas autochegar o gás boliviano dentro de pouco tempo. É _ ridades_ de que se tratalla.d.e l..lm_'_çm;() i§Qiado',ain- _
da ontem o Jornal Nacional, da TV Globo, voltou a
uma mina com plena condição de gerar uma riqueza
focalizar a violência da Polícia Militar, dessa vez no
enorme para Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
Quero lembrar que, quando Governador_ de
Rio de Janeiro, no bairro ironicamente chamado CiMato Grosso, consegui fazer funcionar essa mina,
dade de Deus. A truculência e a crueldade foram as
mesmas exibidas pela PM de São Paulo. Com essas
lutando contra a Vale do Rio Doce, e graças ao
_d_ua§ CK;.orrêncjas e.spetacularmente difundidas pela
apoio do idealista Aureliano Chaves, Ministro das

o
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TV, a questão· dos direitos humanos emergiu com
mais força nas atenções da sociedade e do Poder
Público. Só resta esperar que o clima sombrio deste
momento possa favorecer a adoção de medidas
concretas para coibir esse tipo de violência institucional, que- não nos iludamos - infelizmente é muito mais freqüente do que-querem fazer crer as autoridades constituídas e cujas raízes se fincam no tratamento seculaR119nte dispensado aos africanos e
seus descendentes neste País. Ou terá sido mero
acaso o fato de ser negro o jovem a cuja cruel execução o mundo inteiro pôde assistir estarrecido?
Mas não vim aqui, Sr. Presidente, S~s e Srs.
Senadores, para repisar esse doloroso assunto, embora não o queira ver esquecido. O que me traz hoje
a esta tribuna é a homenagem póstuma a_ um homem que sempre nos evocou os mais nobres sentimentos, dentre eles uma profunda e sincera admiração. Refiro-me ao eminente jurista e defensor dos
direitos humanos Evaristo de Moraes Filho, cujo recente falecimento significa uma perda irreparável
para todos os homens e mulheres comprometidos,
neste País, com as causas da justiça e da liberdade.
Filho de um jurista igualmente importante e renomado, além de abolicionista, de quem herdou não
somente o nome, mas também o talento e o compromisso com a luta dos oprimidos e injustiçados, assim
como a coragem moral e o sentimento de humanidade, que lhe sustentavam a voz tonitruante e a gesticulação enfática- tudo isso que seu amigo e professor, o também insigne advogado Evandro Uns e Silva, definiu como •uma vocação transmitida pelo sangue e pelo espírito". Evaristo de Moraes Rlho foi e
continuará sendo um referencial para a sua profissão. Símbolo da correção e da competência, sobejamente demonstradas tanto na tribuna quanto na cátedra, passou à História sobretudo como defensor
de presos políticos durante o período de Governo
Militar - dentre os quais ex-Presidentes da República Não se furtava, porém, a defender causas polêmicas, pois acreditava que mesmo os piores criminosos deviam ter um advogado de defesa.
Perde o Brasil, assim, um de seus filhos mais
valorosos e competentes, cuja trajetória profissional,
perfil humano e ético devem ser divulgados como
exemplo para as novas gerações. Mas perde também a causa democrática, que sempre o teve nas fileiras da sua vanguarda. Só resta esperar que seu
rastro não se dilua na poeira do esquecimento e que
sua semente frutifique entre as novas gerações de
juristas brasileiros para que, num futuro que espero
não muito distante, este País possa consolidar-se no
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respeito aos direitos e à liberdade de seus cidadãos,
sonho ma.ior de Evansto cfe Moraes Rlho.
Sobre as violências que se abatem hoje sobre
os afro-brasileiros, o pesquisador Marcos Chor Maio
publica nesta data, no Jornal do Brasil, o artigo intitulado
pelourinho moderno".
Solicito, Sr. Presidente, que o mesmo seja
transcrito como complemento a este meu pronunciamento.
Muito obrigado.

·o

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. ABDIAS NASCIMENTO EM SEU PRONUNCIAMENTO:
O PELOURINHO MODERNO

Marcos Chor Maio
Há mais de duas semanas estamos sendo
bombardeados por imagens, notícias e análises suscitadas pelas terríveis cenas televisivas do crime de
Diadema e mais recentemente do moderno pelourinho instalado na Cidade de Deus. Parece que aviolência policial tomou-se definitivamente questão de
política.
Em tempos sombrios, algumas reflexões sobre
a barbárie procuram ilustrar ou mesmo estabelecer
analogias entre os massacres humanos realizados
pela polícia em várias ocasiões e o Holocausto. Não
cabe aqui analisar a complexidade dessas comparações, mas apenas registrar que quando se menciona a experiência hitlerista, lembro, de imediato, da
definição de Hannah Arendt de que o genocídio nazista foi um crime contra a humanidade perpetrado
no corpo e na alma do povo judeu. Nesse sentido,
os horripilantes cenários nacionais (Carandiru, Corumbiara, Eldorado, Vigário Gerai, Candelária e outros) ou internacionais, como a Bósnia e a África,
nos remete de forma banal ou não, ao exemplo histórico vivido pelos judeus que, conforme a experiência dos campos de concentração, representou a
quase ilimitada capacidade de destruição dos homens quando o âmbito público se obscurece.
Por coincidência, na mesma semana em que
foram reveladas as imagens dos descalabros em
Diadema, a Federação Israelita do Estado do Rio de
Janeiro (FIERJ) e o Centro de Articulação de Populações Marginalizadas (CEAP) patrocinaram um seminário reunindo líderes políticos e intelectuais judeus e negros para debater formas de ação conjunta
nos campos da educação, da cultura, da programação social e, especialmente, da luta contra o racismo. Não é a primeira vez que esses dois grupos se
aliam na luta contra a discriminação racial. Em 1992
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e 1993, quando dos violentos ataques contra negros, judeus, homossexuais e nordestinos, provocados por grupos de jovens urbanos do Rio de Janeiro
e São Paulo, sensibilizados pelos símbolos e palavras de ordem dos skinheads europeus e americanos, surgiram alianças politicas compostas por negros e judeus nas duas principais cidades do pafs
tendo em vista o combate a qualquer tipo de discriminação. Nessa ocasião foi criada a primeira delegacia contra crimes raciais na cidade de São Paulo.
No ano passado, o Movimento Popular Contra o Racismo, que uniu associações pelos direitos humanos, a Federação Israelita do Estado do Rio Grande
do Sul e o movimento negro gaúcho, conseguiu cancelar as atividades da Editora Revisão do Sr. E. S.
Castan, especializada em publicações antH>emitas.
O desafio emerge novamente. As disparidades
demográficas, económicas e sociais não facilitam
um diálogo entre negros e judeus. Os diversos preconceitos contra os judeus no pafs são difusos e estão longe de dificultar a mobilidade social vertical e
ampla e livre circulação dos mesmos pela sociedade
brasileira. No caso dos negros, o quadro é totalmente inverso. Há uma série de atributos negativos imputados a cor negra que fazem da discriminação racial algo extremamente perverso e que, finalmente,·
vem adquirindo a visibilidade necessária para que
ocorra mudanças substantivas em nossa realidade
social. Nunca a imprensa enfatizou com tanta freqüência, como no caso do auxiliar de almoxarifado
Mário Josino, morto em Diadema, que a violência
policial é dirigida não apenas aos pobres,mas aos
pobres e negros. Estamos diante de mais um exemplo que confirma as palavras escritas há quarenta
anos atrás por um dos mais brilhantes sociólogos
brasileiros, o mulato Alberto Guerreiro Ramos: •o
negro no Brasil não é uma anedota, é um parâmetro
da realidade nacional".
Judeus e negros têm um passado cheio de
exemplos que macula a história da humanidade. O
Holocausto parece ser um imperativo moral que
emerge como uma forte lembrança dos perigosos e
frágeis limites da ação humana. Mas como bem lembrou o elucidativo artigo de Moacir Wemeck de Castro (JB, 8-4-1997), a história do Brasil é permeada
de violência. É interessante observar que os 350
anos de escravidão no Brasii não parecem ter sido
suficientes para se constituir em referência obrigatória nas análises sobre a violência em nosso Pafs.
De qualquer modo, a indignação da sociedade
civil, o intenso debate acerca da reestruturação da
polícia militar, as ações tardias do Congresso Nacio-
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nal e do Estado, os ensaios de aliança pelos direitos
civis entre negros e judeus sugerem um quadro mais
auspicioso para o nosso futuro enquanto nação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex"
será atendido, nos tennos regimentais.
Com a palavra, para uma comunicação inadiável, o nobre Senador Sebastião Rocha. V. E~ dispõe de cinco minutos.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT-AP.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, SrOs e Srs. Senadores,
quero, nesta tarde, expressar a minha louvação ao
Movimento dos Sem-Terra, representado pelos seus
líderes, a quem reverencio pela forma ordeira, pacífica e competente como vem conduzindo a marcha
em direção ao Distrito Federal, à cidade de Brasflia.
Acredito que é dever de todos nós, interessados, que lutamos por um Brasil mais justo, por mais
justiça social, compartilharmos deste momento e nos
innanarmos nesta luta em defesa do interesse coleti-

vo.
Como disse, há pouco, em um aparte à Senadora Júnia Marise, o Movimento dos Sem-Terra obteve tal relevância que, hoje, merece o respeito de
toda a sociedade brasileira e até mesmo da comunidade internacional, como mostra a recente manifestação de respeito e reconhecimento da Bélgica, ao
conceder ao Movimento dos Sem-Terra o Prêmio
Rei Balduíno, entregue a seus líderes há alguns
dias.
Pesquisa recente, realizada pelo IBOPE, encomendada pela Confederação Nacional das Indústrias, realizada entre 6 e 10 de março deste ano,
mostra concretamente o apoio irrestrito que a população brasileira está oferecendo ao Movimento. Entre os dois mil entrevistados, 94% afirmaram que o
Movimento dos Sem-Terra deve lutar pela reforma
agrária; 85% consideram as invasões como instrumento importante dentro da politica de reforma agrária, desde que realizada sem violência e, logicamente, sem mortes; 88% da população entenderam que
o Governo deve confiscar terras improdutivas e distribuí-las aos sem-terra; 77% disseram que o Movimento é legítimo; 74% afinnaram que a política de
invasões é importante para chamar a atenção do
Governo; e apenas 21% condenaram as invasões,
defendendo o uso de armas para impedi-las.
Isso demonstra, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, que não estamos em guerral Por isso, não
há que se falar em trégua. Não vejo motivo nenhum
para que o Presidente da República proponha tré- ,
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gua ao Movimento dos Sem-Terras. Eles estão_I'I'Q- _______()__SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
movendo suas lutas de forma pacifica e ordeira.
-Sobre ame5a, oficio que sef<nido-pefõ-Sr. 1° SeLogicamente, há interesses escusos por trás
cretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.
de determinados segmentos da sociedade, que tenÉ lido ci seguinte
tam impedir o prosseguimento dessas ações e, atraOF
N°
67/AIPSB
97
vés da infiltração, muitas vezes de ações violentas
de alguns proprietários de terras, tentam demonstrar
Brasília, 16 de abril de 1997
que o Movimento é violento, o que não é _verc:Jad.:~.
Senhor Presidente.
Tenho a honra-aelndicaraVossa EXcelência
Essa marcha é um movimento sem precedentes na história potrtica do Brasil, da qual temos de
os Deputados, Fernando Lyra (titular) e Sérgio Guerra (suplente) para integrarem a Comissão Mista de
participar. É uma forma de demonstrar que o Pais
Planos, Orçamentos Públiê:os e Rscalização.
precisa fazer a reforma agrária - e, em toda a histó- -- -Aproveito a oportunlaaâe para-renovar a: Vossa
ria política do Brasil, este talvez seja o Governo que
disponha das melhores condições para realizá-la.
Excelência protestos de apreço.
Atenciosamente, Deputado Sérgio Guerra, LIApesar de ser Oposição, devo reconhecer que
der.
o Governo possui um grau de popularidade bastante
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
razoável.
-A Presidência designa os Deputados Fernando Lyra,
Por outro lado, segundo o Senador Edison Locomo titular, e Sérgio Guerra, como suplente, para
bão, que me diz que é um grau elevado de populariintegrarem a Comis.c;ão Mista de Orçamento.
dade - digamos que o seja. -, o Movimento dos
Sobre a mesa, offcio que será lido pelo Sr. 1"
Sem-Terras comprova a sua legitimidade, o seu
Secretário.
apoio popular. Então, por que não há um entendimento entre os dois segmentos, que têm hoje uma
É lido Q seguinte
grande aprovação popular? Por que não se sentar à
OF Gab!vn• 302197
mesma mesa? Temos feito esse apelo pessoalmenBrasília, 16 de abril de 1997
te ao Ministro Raul Jungmann, nas vezes em que tiSr. Presidente;
vemos oportunidade de conversar.
Comunico a V. Exa. que o Deputado Zé GoÉ isto o que esperamos do Governo e da pesmes da Rocha passa a participar, na qualidade de tisoa do Presidente da República: que receba os
tular, da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
sem-terra, conforme está programado, na próxima
Públicos e Fiscalização, em vaga existente.
sexta-feira, e que se possa, de fato, supercir qualquer nível de intransigência que exista - parece-me
Por oportuno, renovo a V. Exa. protesque ela ocorre bem mais forte do lado do Governo -_to_s_ de__ _estil'1]9.__ ~ conªid5Jra~_Q,_[)eputado
para o bem do País.
- - - Glddel ~lelra Lima, Lfder do Bloco
'
O Govemo precisa realizar a reforma agrária,
PMDB/PSDIPSL.
porque, talvez, jamais outro Govemo terá condições
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
tão favoráveis, com uma legislação entregue pelo
- O Deputado Gomes da Rocha passa a ser titular
Congresso Nacional, a pedido do próprio Presidente
da Comissão de Orçamento, conforme expediente
e estimulada pelo Movimento dos Sem-Terra. O
que acaba de ser lido.
Congresso Nacional votou e aprovou uma legislação
Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. 1g
que, se ainda não é a ideal, é realmente bastante
Secretário.
avançada para a conquista desse objetivo.
É lido o seguinte
Concluo dizendo do meu apoio integral a essa
marcha e da esperança que tenho, no sentido de
OF n°95/97
que esse Movimento possa, de fato, produzir, como
Brasflia, 15 de abril de 1997
efeito, a reforma agrária em nosso Pais.
Senhor Presidente,
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Indico a V. Exa., nos termos regimentais, em
Durante o discurso do Sr. Sebastião
substituição aos Deputados Dunio Pisanesch e PauRocha, o Sr. Geraldo Melo, 12 Vice-Presilo Heslander, os Senhores Deputados Roberto Jefdente, deixa a cadeira da presidéncia, que é
ferson e Fernando Gonçalves, na qualidade de tituocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães,
lar e suplente, respectivamente, para comporem a
Presidente.
Comissão Especial destinada a examinar a Medida

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

ANAIS DO SENADO FEDERAL

42

Provisória n° 1.523-6, de 1997, que 'altera dispositivos das Leis n•s 8.212 e 8.213, ambas de 14 de julho de 1991, e dá outras providências'.
Ao ensejo, renovo a V. Exa. protestos de estima e apreço. Deputado Paulo Heslander, Lfder do
PTB.
O SR. PRESIDENTE ( Antonio Carlos Magaihães)- Serão feitas as substituições solicitadas.
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos
.- :io Sr. 1o Secretário.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N. 2 63, DE 1997
Altera o caput do art. 49 da Lei n 2

1:1.078, de 11 de setembro de 1990, que
Dispõe sobre a proteção do consumidor
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O caput, do art. 49 da Lei n2 8.078, de-11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), passa a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 49. O consumidor pode desistir do
contrato, no prazo de 7 (sete) dias a contar
de sua assinatura ou do ato de recebimento
do produto ou serviço.
Parágrafo único ................................... •
Art. 2 2 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 2 Revogam-se as disposições em centrário.
Justificação
O Código de Defesa do Consumidor assegura
o direito de desistir dos contratos por ele assinados,
no prazo de sete dias contado de sua assinatura ou
do ato de recebimento do produto ou serviço, restringindo esse direito, porém, à hipótese de a contratação do fornecimento do produto ou serviço ocorrer
fora do estabelecimento comercial, especialmente
por telefone ou a domicnio.
O fundamento desse direito é o fato de que o
consumidor pode ser levado a contratar, sem refletir
adequadamente sobre a conveniência da contratação. Funcionários bem treinados, aplicando modernas técnicas de convencimento, levam os consumidores, especialmente os mais humildes, a contratar
impulsivamente. Por esse motivo, o legislador entendeu necessário assegurar, nesses casos, um prazo
para reflexão, durante o qual o consumidor pode
exercer o direito de arrependimento, com a restrição
do preço pago, monetariamente atualizado.

~~-----~-~
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O prazo para reflexão assegu.ado pelo Código
de Defesa do Consumidor, contudo, não se justifica
apenas nos casos em que a contratação ocorra fora
do estabelecimento comercial.
O contrato de fornecimento de produtos ou serviços pode ser assinado pelo consumidor sem a devida reflexão, independentemente do local da contratação.
A diversificação de produtos e serviços dispo- nfveis do mercado, com o emprego de avançadas
tecnologias, os tomam extremamente atrativos aos
consumidores, exercendo forte impacto sobre o seu
comportamento,. aguçando seus desejos, consistindo em verdadeira tentação para o consumo.
Movido por influência de uma oferta ou publicidade bastante agressiva, o consumidor é, a todo
momento, estimulado a contratar o fornecimento de
produtos ou serviços, sucumbindo, muitas vezes, ao
- desejo que lhe é despertado.
Não são poucas as vezes em que, logo após
assinannos algum contrato de fornecimento de produto ou serviço, refletindo melhor sobre sua oportunidade e conveniência, apercebemo-nos da precipitação em que incorremos ao tê-lo feito.
Por esse motivo. entendemos necessário ampliar o direito de arrependimento conferido pela lei
ao consumidor, que passará a se aplicar, independentemente do lOCal -da corifrãtação, no prazo
estaoélecido pelo Código de Defesa do Consumidor.
Por todo o exposto, contamos com o apoio dos
ilustres Pares para a aprovação do projeto que ora
apresentamos.
Sala das Sessões, 16 de abril de 1997.- Senador Carlos Bezerra.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N° 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
Código de Defesa do Consumidor
Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou
do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos
e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicilio.
Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o
direito de arrependimento previsto neste artigo, os
valores eventualmente pagos, a qualq!Jer titulo, durante o prazo de reflexão, serão devoMdos, de imediato, monetariamente atualizados.
- -ooo•oooooooooo••••••••••••oooooooooooooooonooo•••••n••••••••••••••••••••••••••••••
-----------------------------
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(A Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania- decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
N2 64, DE 1997

Altera o art 20 da Lei n11 8.036, de 11
de maio de 1990, que dispõe sobre o
FGTS, de forma a Incluir, entre as hipóteses para movimentação da conta vinculada do trabalhador, o pagamento de encargos educacionais decorrentes de curso universitário de graduação e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 20 da Lei n° 8.036, de 11 de maio
de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso
XII e com a seguinte redação de seu parágrafo 2":
'Art. 20..............................................
XII - pagamento dos encargos educacionais do respectivo curso universitário de
graduação, desde que:
a) o trabalhador conte com o mínimo
de três anos de trabalho sob o regime do
FGTS, na mesma empresa ou em empresas
diferentes;
b) o valor bloqueado seja utilizado, no
máximo, durante o prazo de cinco ano;
c) a universidade seja reconhecida
pelo Ministério da Educação;
d) o trabalhador comprove não dispor
dos meios financeiros, próprios ou familiares, suficientes para fazer face ao custeio do
respectivo curso universitário;
e) o trabalhador possua bom desempenho acadêmico;
f) não tenha havido movimentação da
conta vinculada para custeio de outro curso
uniVersitário.

§ 2" O Conselho Curador disciplinará
disposto nos incisos V E XII, visando a beneficiar os trabalhadores de baixa renda e a
preserva r o equilíbrio financeiro do FGTS. •
Art. 22 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
São notórias as dificuldades enfrentadas por
muitos estudantes para custear seus cursos em uni-
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versidades priVadas, tendo em vista a atual regressividade do ensino superior no Brasil.
Alunos carentes, quando estudam, o fazem em
escolas públicas de 1° e 2° graus, cuja qualidade de
ensino é, com raras exceções, bastante inferior à
das escolas particulares. Com isso, suas possibilidades de aprovação em vestibulares para universidades federais são pequenas, quando se compara seu
nível de conhecimento ao dos estudantes oriundos
de escolas particulares.
Como resultado, os estudantes pertencentes
aos extratos de renda mais elevados tendem a cursar universidades públicas, enquanto aqueles que
são carentes, e que, como tais, necessitam efetivamente de apoio financeiro do Estado, são compelidos a ingressar em universidades particulares, como
única opção de obtenção de diploma de nível superior.
O presente projeto de lei visa minorar tal situação ao estabelecer a possibilidade de saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, para
custeio de curso universitário do trabalhador de baixa renda.
Como se sabe, o FGTS representa um patrimOnio do trabalhador, não constituindo parcela de
recursos públicos, embora seja aplicado em projetas
de habitação popular, saneamento básico e infra-estrutura. Contudo, tal Fundo só pode ser sacado pelo
trabalhador em situações vinculadas ao desemprego
involuntário, aposentadoria, morte, compra da moradia própria e carência de depósitos na conta vinculada (o que implica ausência do trabalhador do mercado de trabalho formal), além da ocorrência de duas
doenças específicas: neoplasia maligna e Síndrome
da lmunodeficiência Adquirida - AIOS.

O que se objetiva é incluir, entre tais hipóteses
de movimentação da conta vinculada do trabalhador,
o custeio do respectivo curso superior. Ademais,
busca-se definir o público-alvo, trabalhadores de baixa renda, e estabelecer condições visando resguardar o equilíbrio financeiro do Fundo, como por exemplo, carência de três anos para movimentação da
conta, utilização dos recursos para apenas um curso
superior e por no máximo cinco anos.
Por fim, vale ressaltar que o 'Programa de Crédito Educativo', embora destinado a custear estudos
universitários de alunos carentes, não. tem sido capaz de suprir a elevada demanda de estudantes que
precisam de apoio financeiro para cursarem instituições de ensino superior.

..:.44"------------------"AN.::..::A.::I.::S.::DO:.::...:::SE:::N.::A.::D::...::O...:FED.:::::.::E.::RAL:.:=~----------- ~bril1997 ·
. ~-;e) :>:n vista as considerações apresentac..> •. :.)&. pa"o;nte o alcance social do presente Proje-

Lei.
.3ala .:las Sessões, 16 de abril de 1997.- Se-éidor José lgnáclo Ferreira.
:; íJI-3

LEGISLAÇÃO CITADA:
LEI N• 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990

Dispõe sobre o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, e dá outras providências.
.c..rt. 20. A conta vinculada do trabalhador no

-, -.-s poderá ser movimentada nas seguintes situaoes:

I - despedida sem justa causa, inclusive à indire.l, de culpa recíproca e de força maior, comprovada
:;om pagamento dos valores de que trata o art. 18;
11 - extinção total da empresa, fechamento de
~uaisquer de seus estabelecimentos, filiais ou agên~Jas, supressão de parte de suas atividádes, Õu ainda falecimento do empregador individual sempre
que qualquer dessas ocorrências implique rescisão
de contrato de trabalho, comprovada por declaração
escrita da empresa, suprida, quando for o caso, por
decisão judicial transitada em julgado;
III- aposentadoria concedida pela Previdência
Social;
1\f - falecimento do trabalhador, sendo o saldo
pago a seus dependentes, para esse fim habilitados
perante a Previdência Social, segundo o critério adolado para a concessão de pensões por morte. Na
falta de dependentes, farão jus ao recebimento do
saldo da conta vinculada os seus sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, expedido
a requerimento do interessado, independente de in•.rentário ou arrolamento;
V - pagamento de parte das prestações decorrentes de financiamento habitacional concedido no
âmbito do Sistema Financeiro da Habitação - SFH,
desde que:
a) o mutuário conte com o mfnimo de 3 (três)
anos de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma
empresa ou em empresas diferentes;
b) o valor bloqueado seja utilizado, no mfnimo,
durante o prazo de 12 (doze) meses;
c) o valor do abatimento atinja, no máximo,
80% (oitenta por cento) do montante da prestação;
VI - liquidação ou amortização extraordinária
do saldo devedor de financiamento imobiliário, observadas as condições estabelecidas pelo Conselho
Curador, dentre elas a de que o financiamento seja

concedido no ambito do SFH e haja interstfcio mfnimo de 2 (dois) anos para cada movimentação;
VIl - pagamento total ou parcial do preço da
aquisição de moradíitprõpria, óbseNàelas as seguintes condições:
a) o mutuário deverá contar com o mfnimo de 3
(três) anos de trabalho sob o regime do FGTS, na
mesma empresa ou empresas diferentes;
b) seja a operação financiável nas condições
vigentes para o SFH;
VIII - quando permanecer 3 (três) anos ininterruptas, a partir da vigência desta lei, sem crédito de
depósitos;
IX - extinção normal do contrato a termo, inclusive o dos trabalhadores temporários regidos pela
Lei
6.019; âe ~ dejaneiro-de1974;
X - suspensão total do trabalho avulso por período igual ou superior a 90 (noventa) dias, comprovada por declaração do sindicato representativo da
categoria profissional.
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(A Comissão de Assuntos Sociais Decisão Terminativa.)

o SR.IiRESIDEim:(ÃntÕOiO-ealtoS Magalhães)
- Os projetas serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1° Secretário.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO

N~

269, DE 1997

Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 216 do Regímen J Interno do Senado Federal, combinado com o
-previsto no arC50, § 2", da Constituição Federal, requeiro sejam encaminhadas as seguintes índagaQã. esao Mlnlsuo oo EstadO dO Planejamento:
1. A privatização do sistema de transportes ferroviários entre a região Centro-Oeste e Belo Hori-zonte, transleiioo·aa Rede Ferroviária Federal para
o Consórcio Centro-Atlântico. frustrou. nos nove meses já decorridos OaC:oncessao,-~as expectativas de
r~rreção das disfunções reconhecidas publicamente
. · '1 Ministério dos- Transportes, sobretudo as defi"'"'r,cias na região mineira da Serra do Tigre. Quais
foram os compromissos estabelecidos no contrato
de concesSão, que providências efetivas foram adotadas e como tem acompanhado o governo o cumprimento das responsabilidades do consórcio vencedor na adequ2.;ão da malha ferroviária? '
2. os E"3tr2:"rígulamentoSa1rlâa persistentes nas
transposições de Belo Horizonte parecem carece·
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de acertos entre a Rede Ferroviária Federal e a Estrada de Ferro Vitória-Minas, subsidiária da Companhia Vale do Rio Doce. Esperava-se uma solução
definitiva para esses problemas, antes da privatização da CAVO, marcada para o próximo dia 29. Corre-se o risco de adiar indefinidamente esses investimentos, ou trabalha-se na elaboração de cláusulas
seguras no contrato de concessão? Há prazos definidos?
3. Como funciona, e onde estão concentrados,
os mecanismos oficiais de fiscalização de ganhos de
escala na eficiência das ferrovias já privatizadas?
Estão previstos relatórios informativos regulares, e
qual a sua periodicidade?
4. Estão, ou serão estabelecidas, em contrato,
metas de investimentos nas concessões atuais ou
futuras? Quais as garantias de reciprocidade no
cumprimento dessas metas, e quais as proteções do
Estado contra eventuais inadimplências nos compromissos?
Justificação
O Requerimento de Informações ora apresentado busca definir e assegurar as responsabilidades
do Estado nos resultados da política de privatizaç_ão. __
sob o ângulo dos interesses coletivos, e, sobretudo,
em questões que dizem mais de perto às expectativas do desenvolvimento regional.
No caso particular, relacionado com a malha
ferroviária que sustenta a regularidade das exportações de todo o Centro-Oeste, é imprescindível conhecer as providências aluais e futuras que garantam a eficiência dessa área de infra-estrutura no
apoio ao desenvolvimento da região.
Sala das Sessões, 16 de abril de 1997. - Senador Mauro Miranda.

(A Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O requerimento será enviado à Mesa, de acordo
com o Regimento Interno, para despacho.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1° Secretário.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 270, DE 1997
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 199 do Regimento lntemo do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência seja realizada Sessão Especial, em data a ser
definida por Vossa Excelência, destinada a homenagear o Sr. Eurico Rezende, ex-Senador da República e ex-Governador do Estado do Espfrito Santo, falecido no dia 14 de abril do corrente.
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Sala das Sessões, 16 de abril de 1997. José lgnácÍo-Ferreira - sérg1o "Mãcllatio-- valmir
Campelo - João Rocha - Ney Suassuna - Joel de
Hollanda - Edlson Lobão - Benl Veras.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - O requerimento será submetido à deliberação
do Plenário, após a Ordem do Dia, de acordo com o
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- A Presidência recebeu o Offcio n• 958, de 1997,
na origem, de 16 do corrente, encaminhando manifestação do Banco Central do Brasil, em cumprimento à Resolução n• 70, de 1995, com a redação dada
pela Resolução n• 12, de 1997, sobre solicitação do
Governo do Estado de Minas Gerais para que possa
contratar operação de crédito no valor de
R$346.336.000,00, cujos recursos serão destinados
à reestruturação da dívida pública estadual, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao
-Ajuste Rscal dos Estados, autorizado pela Resolução n• 99, de 1996.
A matéria, anexada ao Processo da Mensagem
n• 87, vai, assim, à Comissão de Assuntos Económicos para lá ser examinada.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
- A Presidência convoca sessão conjunta do Con- gres-so NaciorÍal a realiZélr-se ficife, às ián30rriíri, no- plenário da Câmara dos Deputados, destinada à leitura de mensagens presidenciais.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Tenho o prazer de comunicar aos Srs. Senadores
que está circulando em avulsos e no Diário do Senado Federal o Parecer n• 127, de 1997, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a
Proposta de Emenda à Constituição n• 4, de 1997,
que trata sobre a reeleição.
Nos termos do art. 357 do Regimento Interno,
a matéria poderá ser inclufda em Ordem do Dia cinco dias após a publicação do parecer. Dessa forma,
a Presidência determina que as sessões sejam deliberativas ordinárias nos dias 25, 28, 29 e 30 de abril
e 2 de maio, para a discussão da matéria, em primeiro turno.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-A Presidência recebeu o Ofício SGMP 283, de 14
do corrente, do Presidente da Câmara dos Deputados, através do qual consulta esta Casa sobre a viabilidade de realização de uma sessão solene do
Congresso Nacional em homenagem aó Sesquicen-tenário do nascimento de Antõníó Frederico de Castro Alves.
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As cópias do ofício encontram-se sobre as
bancadas dos Srs. Senadores.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado, a Presidência convoca sessão solene do Congresso Nacional a realizar-se no próximo
dia 13 de maio, no plenário do Senado Federal, com
o objetivo de homenagear o sesquicentenário de
Castro Alves.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - A Presidência retira da pauta o item 1, nos termos do art. 175, e, do Regimento Interno.
É o seguinte o item retirado de pauta:
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 235, de 1997, apresentado como
conclusão do Parecer n• 102, de 1997, da
Comissão Diretora, solicitando, nos termos
regimentais, o sobrestamento da tramitação
do Projeto de Resolução n• 1, de 1995-CN,
que modifica a Resolução n• 1, de 1989-CN
que dispõe sobre a apreciação, pelo Congresso Nacional, das Medidas Provisórias a
que se refere o art. 62 da Constituição Federal.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Hem2:
REQUERIMENTO N° 248, DE 1997
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
§ 2" do art. 222 do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento n• 248, de 1997, do Senador Abdias
Nascimento, solicitando, nos termos regimentais, que o Senado Federal apresente
voto de congratulações ao Governo de Unidade e Reconciliação Nacional de Angola,
tendo
Parecer favorável, sob n• 126, de
1997, da Comissão
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Em votação.
Os Srs. Senadores e Senadoras que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
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Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESfõENTE {Antonio Carlos Magalhães)

-ltem3:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n• 110, de 1996 (n2
320/96, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo-Quadro sobre a
Cooperação nos Usos Pacíficos do Espaço
Exterior, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
dos Estados Unidos da América, em Brasília, em 1° de março de 1996, tendo
_flare~c fav~rável, S()b n• 106, de
1997, da Comissão
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Discussão, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores e Senadoras que o aprovam queiram permanecer sentados.
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redaçãofinal.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães)
-ltem4:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n• 12, de 1997 (n•
297/96, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo-Quadro sobre Cooperação em Aplicações Pacíficas de Ciência e
Tecnologia Espaciais, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Argentina, em Buenos
Aires, em 9 de abril de 1994, tendo
Parecer favorável, sob n• 107, de
1997, da Comissão
- de Relações E:rteriores e Defesa Nacional.
Discussão, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a oalavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadon;;s e Senadoras que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Com'ssão Ciretorq para a redação final.
O SR. PRESIDENTI:: 11-\ntonio Carlos Magalhães)
-HemS:
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Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n• 17, de 1997 (n•
321/96, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo sobre Segurança
Técnica Relacionada ao Desenvolvimento
Conjunto dos Satélites de Recursos Terrestres, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da China, em Beijing, em 13
de dezembro de 1995, tendo
Parecer favorável, sob n• 108, de
1997, da Comissão
- de Relações Exteriores e Def~;~sa Nacional.
Discussão do projeto, em turno único. (P.ausa.)
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 Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Hem6:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução n• 10, de 1995-CN, que institui o Prêmio Ulysses Guimarães do Mérito
Democrático, tendo
Pareceres:
- proferido em Plenário, em substituição
à Comissão de Educação, Relator. Senador
Lúcio Alcântara, apresentando o Projeto; e
-sob n• 98, de 1997, da Comissão Diretora, favorável.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
Passa-se, assim, à discussão do projeto.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon, para discutir.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~
e Senadores, finalmente vem à votação, e em bom
momento, o Projeto de Resolução n• 1O, apresentado por nós, com profundo aperfeiçoamento feito pelo
Senador Lúcio Alcântara, que dispõe sobre o prêmio
Ulysses Guimarães do Mérito Democrático.
A proposta, Sr. Presidente, de acordo com a
nova redação, é a seguinte: anualmente, o Congres-

o

47

so constituirá uma comissão composta por dois representantes do Presidente da República, dois do Supremo Tribunal Federal e cinco indicados pelo Presidente do Congresso Nacional. A comissão deverá
escolher, entre pessoas ffsicas ou jurfdicas, quem
naquele ano se destacou, pelo seu trabalho, pelo
seu esforço, pela sua dedicação, à democracia e à
manutenção da democracia. Essa pessoa receberá,
em sessão solene do Congresso Nacional, em outubro de cada ano, o prêmio Ulysses Guimarães, que
constará de um prêmio e de uma medalha que o
Congresso Nacional oferecerá, com a cunha do Presidente Ulysses Guimarães.
Pode parecer estranho este projeto, mas a mim
parece que um pais como o Brasil, que tanto lutou e
caminhou para estabelecer a democracia - e a democracia, quando restabelecida, tem tamanho tão
curto; São longos os perfoobsâetditaâurã!mfrecortados de moi'TlElntos de democracia :.. deveria, estratégica, tática e eticamente instituir, por intermédio do
seu Congresso, e§S_!!_Ilrêmio. Seria uma forma ele o
Congresso estar presente; seria uma forma de o
Congresso estimular um governador, um prefeito,
um intelectual, um professor que, seja através de literat•Jra, seja através ele estudo, seja através ele
tese, seja através de uma ação concreta, apresentou um fato, uma realidade que essa comissão constitufda por representantes do Executivo, do Legislativo e do Judiciário considerou indicada, pela contribuição dada à causa clemàcrática, receba o prêmio.
Estamos em plena democracia: liberdade ele
imprensa, liberdade do Congresso Nacional - liberdade relatiVP., é verdade, com medida de segurança,
mas liberdade -, liberdade do Judiciário, liberdade
ele ir e vir... a troco ele que? Por que razão vamos
criar um prêmio para estimular aquele que defende a
causa da democracia? Parece-me que é exatamente
agora, quando temos condição de debater, de discutir, de analisar, de aprofundar a matéria, que devemos estimular o gosto pela democracia; agora,
quando subliminarmente um jornalista ou um autor
diz, de certa forma, que é desnecessário o Congresso Nacional- e já se -falou até que seria interessante
uma fujimorização do Brasil - é exatamente nessa
hora que se deve debater e discutir a importância e
o significado da democracia. Essa é a razão de ser
deste projeto, Sr. Presidente.
Parece-me óbvio - é uma unanimidade - que,
em se concordando em aprovar o projeto, que o
nome dele seja Ulysses Guimarães, homem que
teve a sua vida dedicada à causa da democracia,
homem que fez um esforço dramático, permanente
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na luta pela democracia - hoje, parece-me ser uma
unanimidade nacional em se falando de democracia.
Por isso, creio que é importante votarmos este
projeto, que tive a honra de apresentar, com emoção
e alegria, cujo Relator, o Senador Lúcio Alcântara,
teve a competência de aprimorar. Não é um projeto
ingénuo, como pode parecer; não é uma homenagem que se queira prestar ao Sr. Ulysses Guimarães, como possa parecer; não é um projeto sem conseqüência, como possa parecer. Não, Sr. Preside-nte! Penso que devemos debater e analisar a importância da democracia, debater e analisar a importância de se manter a democracia, debater e analisar
como uma democracia permite que os Sem-Terra,
durante um mês, percorram este Pais pacificamente
- mas tem que ser pacificamente -, para serem recebidos, como serão, em Bras[iia e no Congresso
Nacional.
A democracia permite esse debate. Mas ele
não se altera, não se confunde com outros, onde alguns impõem e o restante da sociedade não pode
aceitar.
É importante, Sr. Presidente - quando existem
tantas forças tentando humilhar o Congresso Nacional, quando existem tantas forças que só mostram,
na imprensa, o lado errado do Congresso Nacional,
quando existem aqueles que acreditam que neste
País só há o Poder Executivo, porque ele constrói a
ponte e a escola, enquanto o Legislativo parece só
atrapalhar -, demonstrar-se que democracia tem
EJ..ecutivo, Legislativo e Judiciário, e que, destes, o
Executivo é o mais simples. Os índios, qualquer tribo da África, qualquer local do mundo tem um Hder. Mas a civilização democrática, onde os direitos são respeitados, é a que
tem o Legislativo e o Judiciário fortes.
Esse é o significado deste projeto e a sua razão de ser. No momento em que podemos falar e a
imprensa pode divulgar, sugerimos: vamos criar o
prêmio Ulysses Guimarães do Mérito Democrático e
vamos, anualmente, em uma comissão de altíssimo
nível - Legislativo, Supremo e Executivo -, escolher
aquele cidadão ou entidade jurldica que haverá de
receber, em uma sessão solene do Congresso Nacional, a Medalha Ulysses Guimarães.
O Sr. Eduardo Supllcy - Permite-me V. ExA
um aparte?
O SR. PEDRO SIMON- Pois não.
O Sr_ Eduardo Suplicy - Prezado Senador
Pedro Simon, avalio que a iniciativa de V. Ex" é feita
em boa hora, porque a cada momento precisamos
estar aqui pensando no espírito que Ulysses Guima-
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rães colocou para todo o Brasil, na sua vontade de
que esta Nação tivesse uma vida plenamente democrática. Em todas as passagens de Ulysses Guimarães, sempre pudemos perceber como defendia,
com extraordinário denodo, o aperfeiçoamento das
instituições democráticas. Quando se transformou
em "Senhor Diretas Já", aquilo foi um reconhecimento de sua extraordinária trajetória; quando S. ExA
presidiu a Constituição Cidadã, tinha, sobretudo,
esse espírito democrático. V. Ex", em seu projeto,
teve o cuidado de dizer que o prêmio Ulys5es Guimarães do Mérito Democrático pode ser destinado a
agraciar pessoa natural ou jurídica. Isso significa
que poderá ser destinado a uma pessoa que tenha
se destacado por seu mérito na luta democrática,
para o aperfeiçoamento das instituições, como,
eventualmente, também a uma organização. v: ExA
registra, em seu pronunciamento, o mérito da marcha dos trabalhadores do Movimento dos Sem-Terra. Nesta Casa, em meados do ano passado, ouvimos vozes de diversos Senadores pedindo ao Go-vemo que usasse de sua autoridade para conter
eventuais arroubos do Movimento durante a ocupação de sedes do Incra ou em alguma outra ação.
Lembro, todavia, que em nenhum momento surgiram atos ou iniciativas de violência por parte do Movimento dos Sem-Terra; seus integrantes foram vitimas da reação violenta, como, por exemplo, em Corumbiara e em Eldorado dos Carajás. Nesta marcha,
em especial, eles acabaram granjeando a simpatia
~da população, dos Prefeitos e dos Vereadores, de
-todos os partidos, nas cidades por onde passaram.
Pude ver isso em Valparalzo e no Gama, hoje pela
manhã. Pessoas de todos os partidos saem às ruas
para dar as boas-vindas aos participantes da marcha. Senador Pedro Simon, quem sabe o próprio
Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra pudesse
ser eventualmente escolhido para receber o prêmio
Ulysses Guimarães de Mérito Democrático? Estou
avaliando que a manifestação que ocorrerá amanhã
e aquilo que se sucederá na sexta-feira - a própria
audiência com o Presidente do Senado, Antonio
Carlos Magalhães, e com Senadores de todos os
partidos, no Salão Negro, juntamente com a audiência, na sexta-feira à tarde, com o Presidente Fernando Henrique Cardoso -, todo esse conjunto de fatos
poderá ser extremamente marcante para a História
do Brasil. Isso pode perfeitamente ocorrer e depende muito da sensibilidade do Congresso Nacional e
do Presidente da República em reJ>por'lder aos anseios daqueles que lutam e clamam por justiça no
campo e no Brasil. Muito obrigado.

----------------------------------------------------------------------
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O SR. PEDRO SIMON - Agradeço a V. Ex•
pelo aparte e quero apenas salientar um aspecto.
Vejam que momento feliz estamos vivendo.
Há dois meses, havia um confronto entre os
Sem-Terra e o Ministro Extraordinário de Politica
Fundiária, mas S. Ex", por· quem tenho muito carinho
e respeito, não foi feliz quando falou em romper o
diálogo com esse Movimento.
Hoje, depois de percorrerem o Brasil, eles estão chegando a Brasma, conseguindo - tem razão o
Senador Suplicy - um ambiente de respeito, de seriedade, a tal ponto que, amanhã, terão um encontro
importante, no Salão Negro, com o Presidente Antonio Carlos Magalhães, com quem haverão de dialogar, e também nós, Senadores, estaremos lá presentes. Na sexta-feira, estarão com o Presidente da
República. Isso pode acontecer numa democracia: o
debate, a discussão, a proposta.
Martin Luther King foi assassinado mas fez um
movimento de milhões de pessoas; através de um
debate e de uma caminhada democrática, conseguiu
terminar com a segregação racial nos Estados Unidos. Foi o grande herói americano, um pacifista.
Num movimento pacffico, inclusive contrário a outros
segmentos negros, queria resolver - como resolveu
- pois terminou com os resqufcios de segregação
racial nos Estados Unidos. Martin Luther King, Prêmio Nobel da Paz, fez isso, e o fez pacificamente.
Num pafs democrático, como eram os Estados Uni·
dos, mas que tinha o preconceito, ele lutou nesse
sentido.
Então, o que o Senador Suplicy está dizendo
pode soar estranho, mas quem pode dizer que, por
causa de um movimento desse, na presença do Presidente do Senado, amanhã - uma presença firme,
tenho certeza, como é do seu estilo -, S. Ex" não
possa, batendo na mesa, dizer que a reforma agrária tem que sair? E o Presidente da República, fazendo jus ao seu passado, não possa cobrar que alguma coisa deve ser feita?
O Exército está dizendo: 'Quero entregar as
terras para a reforma agrária"; a Igreja, depois de
muito tempo, está dizendo que quer entregar suas
terras para a reforma agrária; o Banco do Brasil está
dizendo que, em vez de vender as terras que recebeu daqueles que não puderam pagar-lhe o financiamento, quer entregá-las ao Governo para a reforma
agrária. Está todo mundo querendo a reforma agráda. Quem não quer?
É, pois, hora de fazê-la, Sr. Presidente. Até
pode soar estranho o que disse o Senad.or EJ:il.)arçlo
Suplicy, mas quem não diz que, no ano que vem,
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um movimento dessa natureza pode receber o prêmio, já que ele iniciou a luta democrática.
A s..- Júnla Marlse - Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. PEDRO SIMON - Se o Sr. Presidente o
permitir, concederei o aparte a V. Ex".
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Embora o tempo de V. Ex" já esteja esgotado de
há muito, permitirei o aparte para descontar os cinco
minutos que o Senador Eduardo Suplicy lhe tomou
durante o aparte.
Com a palavra a Senadora Júnia Marise.
A s..- Júnla Marlse - Senador Pedro Simon,
agradeço a V. Ex" e também ao Presidente do Senado, Senador Antonio Carlos Magalhães, a oportunidade que me concedem para,. nesses poucos segundos, também apartear V. Ex" quando estamos
discutindo a instituição do Prêmio Ulysses Guimarães. Penso que essa questão não pode ser comparada à instituição de um prêmio como o Oscar dos melhores do cinema nem à de um concurso de misses
ou qualquer outro tipo de concurso que existe por af.
Estamos instituindo um prêmio que diz respeito exatamente ao exercfcio da cidadania, inspirado exalamente naquilo que foi, sem dúvida alguma, o grande
lema da vida pública de Ulysses Guimarães. S. Ex"
foi um homem que resistiu porque queria liberdade,
resistiu porque queria democracia. Foi não apenas o
sfmbolo das "Diretas Já!", mas o homem público que
se tomou o sfmbolo daqueles que souberam resistir
diante do regime autoritário em nosso Pafs. Ulysses
Guimarães pregava permanentemente, por suas palavras; pai' seus aios- e,- acímaaetudo, por seu
exemplo, para todos aqueles verdadeiros democratas, que perseguia uma única meta: a democracia.
Portanto, a instituição desse prêmio é importantfssima. Amanhã, quando o Presidente do Congresso
Nacional fizer a entrega de um prêmio àqueles que·
estão perfilando na linha da consolidação do verdadeiro projeto democrático em nosso Pafs, em todos
os segmentos, dedicados ao resgate da cidadania
do nosso povo, certamente, o Congresso Nacional
estará fazendo justiça a Ulysses Guimarães e, mais
do que isso, contribuindo, também, para a consolidação da democracia.
O SR PEDRO SIMON - Sr. Presidente, agradecendo a tolerância de V. Ex", vou encerrar o meu
pronunciamento, dizendo que não estamos criando
um prêmio literário, não iremos entregar um prêmio
cultural; estamos fazendo um gesto que vai marcar a
história, estamos criando algo que não sei se existe
no 'miJncfó: um prêmio a cidadão ou a entidade qoelutar pela democracia..
'
Sr. Presidente. sou descendente de árabe. O
povo árabe tem a palavra maktub: esta escnto. A
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coincidência de votarmos o projeto no dia da caminhada dos sem-terra me diz que teremos uma longa
caminhada.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Continua em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
O Sr. Lúcio Alcântara- Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Alcântara..
O SR. LÚCIO ALCÃNT ARA (PSDB-CE. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, gostaria apenas
de dizer q•Je, como Relator do projeto em plenário,
tive oportunidade de introduzir algumas modificações no sentido de dar mais objetividade às proposições que constavam da proposta inicial do ilustre Senador Pedro Simon e ajustá-las ao Regimento,
transformando, inclusive, o projeto de lei em projeto
de resolução do Congresso Nacional.
O Senador Pedro Simon foi bastante feliz
quando fez essa proposta, porque, se há uma instituição que deve promover alguma homenagem a
Ulysses Guimarães, essa instituição deve ser o Congresso Nacional, porque S. Ex' foi sobretudo parlamentar, foi um político, dirigente de partido, mas sobretudo um parlamentar. Embora tenha sido Ministro
de Estado, embora tenha ocupado outras funções,
Ulysses Guimarães foi, em essência, um lfder polftico e um parlamentar. Foi Deputado Federal por várias legislaturas.
A instituição des..o;e prêmio não deixa de ser
também uma maneira de exaltar a Instituição Poder
Legislativo. Ulysses Guimarães, que foi um oposicionista, alguém que lutou contra os governos militares,
sempre agiu dentro dos limites da lei. Ainda que, em
determinados momentos, pudesse ser contundente,
pudesse ser bastante forte nas suas criticas, Ulysses Guimarães sempre agiu de acordo com os marcos da lei e atuou sobretudo dentro do Parlamento.
Assim, aprovando o projeto de resolução- espero que o seja -, estaremos rendendo uma homenagem
a Ulysses Guimarães, que é, sobretudo, render uma
homenagem à atividade polftica, tão malsinada, tão criticada, tão vilipendiada, e a() Parlamento, que é uma
instituição fundamental da democracia.
Ofereci parecer favorável com essas adequações ao projeto, porque entendo que a proposta de iniciativa do nobre Senador Pedro Simon é absolutamente justa para homenagear e manter sempre vivo na
lembrança de todos o nome de Ulysses Guimarães.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para reda·
ção final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

-Item nR7.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N"1, DE 1995
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição n•s 4, 11, 20 e 65,
de 1995, e 7 de 1997)

Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição n• 1, de 1995,
de autoria do Senador Esperidião Amin e
outros senhores Senadores, que dá nova redação ao arl 62 da Constituição Federal
(adoção de medidas provisórias), tendo
Pareceres:
:.:.: p-roferido emPfen-ário, da -ComisSão
Especial criada para examinar as matérias,
R!=ilator:_ Se_n_!ldoJ JosaphatMarinho, concluindo pela apresentação da Emenda n• 1Pien (substiMiva);
- sob n• 66, de 1997, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (sobre a
Emenda n• ;.pJen, da Comissão Especial),
Relator: Senador José Fogaça, favorável à
Proposta de Emenda à Constituição n• 1, de
1995, nos termos da Emenda n• 2-CCJ
(substitutiva) que oferece, pela prejudicialidade das Propostas de Emenda à Constituição n• 4, 11, 20 e 65, de 1995, que tramitam
em conjunto, e da Emenda n•1-Pien, da Comissão Especial, vencidos os Senadores Josaphat Marinho, José lgnácio Ferreira, Jef. - ferson Péres, Epitacio Cafeteira, AntOnio
Carlos Valadares, Ademir Andrade, e com
votos em separado, dos Senadores Lúcio
Alcântara e José Eduardo Outra.
A matéria constou da pauta da sessão deliberativa ordinária de 12 de março último, quando teve
sua votação adiada em função de requerimento
aprovado para reexame na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
A Presidência esclarece ao Plehário que foi
também apreciado naquela oportunidade o Requerimento n• 187, solicitando o apensamento da Propos-
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ta de Emenda n• 7 às Propostas de Emenda à Constituição n•s 1, 4, 11, 20 e 65, de 1995.
A matéria constou ainda da sessão deliberativa ordinária de 10 do corrente e que foi transferida para hoje.
Solicito ao nobre Senador José Fogaça que
apresente o parecer sobre a matéria em reexame.
Chamo a atenção do Plenário para a importância do assunto.
Concedô a palavra ao Senador José Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-AS. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
s..-s e Srs. Senadores, creio que estamos chegando
a um momento extremamente significativo e importante para o Senado, para o Congresso Nacional e
para o Pafs. Graças a uma posição assumi~a pelo
Presidente da Casa, Senador Antonio Carlos Magalhães, que manifestou uma vontade politica definida
em tomo desta questão e estabeleceu os rumos que
o processo teve, estamos iniciando aqui a votação
de uma mudança substancial, profunda, na sistemática de votação e edição das medidas provisórias.
Eu diria, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
que estamos iniciando aqui o processo de votação que
vai aHerar possivelmente o ponto mais sensfvel, do
ponto de vista institucional e politico, da Constituição
brasileira. Creio que nem mesmo o instituto da reeleição. malgrado a grande repercussão politica que teve,
nem mesmo o instituto da reeleição tem a importância
institucional daquilo que estamos alterando.
Sr. Presidente, s..-s e Srs. Senadores, recebi a
incumbência de encaminhar o processo de negociação entre Governo, Oposição, partidos da Câmara e
do Senado, para que chegássemos a um acordo
quanto ao processo de votação, como se operacionaliza, no Congresso Nacional, a aprovação ou rejeição de medidas provisórias.
Há um grande protesto, há manifestações claras, inequfvocas, contundentes, por parte da opinião
pública e dos setores especializados, contra as medidas provisórias e sua sistemática de reedições. O
próprio Congresso Nacional, pelos mecanismos internos que criamos para votar e pela natureza do
instituto das medidas provisórias, viu-se à margem,
durante muito tempo, dessa tarefa legislativa.
De modo, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, que estamos, neste momento, partindo de maneira definitiva para uma grande e significativa alteração da Constituição brasileira. Eu diria até que
esta data e esta atitude do Congresso Nacional e do
Governo ficarão marcadas na vida do nosso Pafs
como uma data de grande evolução institucional, de
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grande aperfeiçoamento democrático e de reconhecida modernização do texto constitucional.
Eu disse que tivemos aqui, como processo que
demarrou, que deu início a tudo, o pronunciamento
do Senador Antonio Carlos Magalhães no dia da sua
posse. Mas, depois disso, Sr. Presidente, mantive
reuniões com Uderes dos Partidos da Oposição na
Câmara dos Deputados e no Senado. Mantive reuniões com representantes do Poder Executivo e,
principalmente, com o Senador José Roberto Arruda, o Uder do Governo no Congresso.
Devo dizer que, trabalhando em silêncio, de
maneira gradativa, progressiva na direção do processo que buscamos, conseguimos algo que significa um notório, extraordinário avanço na Constituição. Estamos partindo para vedar - e é isso que
está no meu parecer - vedar de maneira definitiva a
reedição de uma medida provisória, seja primeira,
segunda, terceira. Aprovado o nosso parecer, nunca
mais uma medida provisória poderá ser reeditada.
Eu faria uma enorme injustiça se aqui também
não fizesse referência ao trabalho extraordinário da
Comissão Especial e ao parecer relatado pelo SenadorJosaphatMarinho.
Com base naquele processado de mais de 400
páginas, com base naquele alentado trabalho da Comissão Especial, pudemos ir extraindo os elementos
que produziram e possibilitaram a negociação.
Portanto, na gênese dessa mudança, não se
pode deixar de caracterizar a presença extraordinária - e, sob todos os aspectos, meritória - do Senador Josaphat Marinho.
No decurso dos debates, chegou-se a uma
constatação que era praticamente dominante: a de
que medidas provisórias, graças ao seu curto prazo
de duração, exatarnente porque têm de se renovar a
cada ciclo de 30 dias, justamente por isso não eram
votadas no Congresso Nacional. Ou seja, o prazo é
um grande inimigo do processo de votação, porque,
a cada ciclo de 30 dias, é preciso renovar os prazos,
a comissão mista, eleger novo presidente, designar
novo relator. É reiniciar a tarefa a cada ciclo de 30 dias,
num processo sucessivo, interminável e agonizante.
De modo que esta mudança no prazo não foi
só uma reivindicação do Governo, mas é notoriamente uma consciência comum entre Senadores e
Deputados.
Propusemos inicialmente o prazo de sessenta
dias. sem alterar o regime que hoje vigora de reedições sistemáticas. Mas devo dizer aqui qUe graças à
cooperação operosa do Senador José Roberto Arruda, graças ao trabalho que foi realizado, consegui-·
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mos obter algo que é muito mais significativo, ou
seja, a medida provisória terá um prazo de vigência
de noventa dias, admitida uma prorrogação por igual
período. Mas, uma vez editada, ela não pode mais
ser reeditada. Fica vedada a reedição de medida
provisória em qualquer hipótese.
Se a medida provisória for rejeitada, não pode
mais ser reeditada. Se ela sofrer perda de eficácia
por decurso de prazo negativo, também não pode
ser reeditada. De modo que a reedição de medida
provisória vai para o passado, para a história do Brasil, porque isso não mais ocorrerá.
Evidentemente que o prazo de noventa dias,
dentro da processualfstica que montamos para avotação das matérias no Congresso Nacional, o prazo
de 90 dias é suficiente. Cabe ao Congresso eliminar
a possibilidade de prorrogação, suprimir essa alternativa, cumprindo os prazos e votando a matéria
dentro dos 90 dias.
Creio que a forma pela qual estamos operacionalizando as medidas provisórias no Congresso Nacional agiliza, dá mais rapidez e eficiência à ação e
ao trabalho parlamentar.
O inicio do processo de votação de uma medida provisória, depois da leitura da mensagem, da
designação dos integrantes, da eleição do presidente e da designação do relator, dá-se numa comissão
mista, como é hoje, com sete membros da Câmara
dos Deputados e sete do Senado Federal. Af não há
mudança.
A comissão mista única não prosperou, não
passou pelo crivo da discussão ampla e aberta que
aqui se estabeleceu. Reconheço que houve uma
manifestação bastante significativa não só de Uderanças, mas de parlamentares de todos os partidos
contra a criação dessa comissão única. Portanto, a
medida provisória se inicia na comissão mista própria. Cada medida provisória terá uma comissão
mista respectiva.
A comissão mista terá o prazo de 30 dias para
julgar a admissibilidade, a constitucionalidade e o
mérito da matéria. Passados os 30 dias, tendo já
sido aprovado ou não o parecer, inescapavelmente
a medida provisória sai das mãos da comissão mista
e é enviada para a primeira Casa, a Casa iniciadora
do processo de votação, que poderá ser a Câmara
dos Deputados ou o Senado Federal. Pelo critério
de alternância simples, a Mesa do Congresso Nacional, ao receber a mensagem, vai definir qual a Casa
por onde deverá ser iniciada a tramitação.
Quero citar alguns dos pontos relativos ao regime especial de votação que estamos propondo ·via
alterações do texto constitucional, mas também - e
isso não deixa de ser importante - via alteração da
Resolução n• 1, de 1989, do Congresso Nacional. A

proposta que estamos tazendo é um projeto de resolução que visa alterar a Resolução n° 1 e mudar a
sistemática de votação.
Para que a matéria tenha a sua votação mais
agilizada, mais rápida, com maior eficiência, introduzimos algumas mudanças no Regimento que são,
entre outras, as seguintes: nas duas Casas, a matéria ocupará o Item 1 da Ordem do Dia e ai permanecerá até a sua votação final. Mesmo que as Uderanças resolvam inverter a pauta e a matéria não seja
votada, no dia seguinte volta ao Item 1 da pauta, fazendo ali uma pressão politica permanente para que
a matéria seja de fato apreciada; estabelecemos um
único turno de discussão e votação, tanto na Câmara quanto no Senado, ou vice-versa; estamos estabelecendo que, encerrado o prazo da Comissão Mista, a
Legislativa, que
matéria segue para a primeira
pode ser a Câmara ou o Senado, em regime de urgência Portanto, além d6 ociipar Item 1 da pauta, estará
acompanhada deste valor institucional de estar em regime de urgência; a Casa revisora, a SElgll'lda Casa,
não poderá alterar o mérito do projeto de conversão
que tenha sido produzido na primeira Casa
Aqui, estamos reproduzindo o mecanismo de votação adotado no Congresso Nacional, em sessão
conjunta. Se os Srs. Senadores imaginarem o processo de votação que se dá na sessão conjunta do Congresso Nacional, terão claramente em suas mentes o
processo que estamos aqui estabelecendo.
No Congresso Nacional, a medida provisória
primeiro é discutida pelo Plenário, e ai, no Plenário,
que é uma espécie de comissão mista - porque ali
estão Deputados e Senadores - todos intervêm indistintamente. Mas, na hora de votar, é corno se o
Senado fosse o Senado e a Câmara fosse a Câmara, e ambos estão divididos rigorosamente, estão separados de forma estanque. A votação da Câmara
nada tem a ver com a votação do Senado.
O que acontece no Congresso Nacional? O
Senado, que é Casa revisora, só pode aprovar a
matéria ou vetá-la. lá no Congresso, quando a matéria passa na Câmara, o que cabe aos Senadores,
quando a matéria é inicialmente aprovada na votação estabelecida para a Câmara dos Deputados?
Cabe ao Senado, logo depois da sua votação, aprovar; homologa ou rejeita. Se o Senado rejeitar, a matéria cai definitivamente.
Portanto, no Senado, na sessão conjunta do
Senado Federal, há tão-somente o poder de veto ou
de homologação.

casa

o

Agora, os Senhores devem imaginar essa mesma sistemática que vai se dar também em votações
separadas, mas em local físico diferente. A primeira
Casa, a Câmara dos Deputados, vota lá no Plenário

--------------------------------~--------c=======~
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da Câmara. E a segunda Casa, o Senado, exerce
seu papel e suas funções no local ffsico, que é o
Plenário do Senado Federal. Portanto, à segunda
Casa, tal como é no Congresso - sessão conjunta
- caberá tão-somente o poder de veto. Mas aqui,
Srs. Senadores, há uma notória, extraordinária e
importantfssima conquista do Senado. O Senado
deixa de ser a Casa da homologação ou da rejeição para ser também Casa iniciadora pelo processo de alternância simples. Há medidas provisórias
que virão inicialmente para o Senado. E aqui é
que o mérito, realmente, emendas, mudanças no
texto serão definitivamente decididas. Quando a
matéria for para a Câmara dos Deputados nessa segunda instância do processo de votação, esta tão-somente poderá suprimir partes ou vetar, rejeitando a
matéria no seu todo. Sendo a matéria rejeitada em
uma das Casas, o que ocorrerá na sessão conjunta do
Congresso Nacional? Se a matéria é rejeitada na Câmara, e se os Senadores não a apreciam, porque o Senado não terá que se pronunciar. Isso vai valer também
para o processo de votação que estabelecemos aqui.
Rejeitada a matéria em uma das Casas, ela cai e ar é
preciso votar um decreto legislativo que discipline as
relações jurídicas decorrentes da medida provisória, já
que produziu efeitos no mundo jurídico, suscitou contratos, ações de efeito legal e, evidentemente, o Congresso ao fazer o que estamos aqui exemplifiCBildo, ou
seja, se por votação da Câmara ou do Senado vier a
derrubar uma medida provisória, terá que votar um decreto legislativo normalizando, disciplinando as consequências jurfdicas dessa decisão, dando, portanto,
vigência aos contratos realizados durante o período
em que a medida provisória estava em vigor e fazendo
tudo aquilo que for de sua responsabilidade.
Um outro mecanismo que acho extremamente
importante para empurrar a votação, fazendo com
que ela ande é que nessa proposta que estamos fazendo nesse projeto de resolução está estabelecido
que não será admitido requerimento de adiamento
da discussão e também não será admitido requerimento de adiamento da votação. Isso não se aplica
às medidas provisórias, e asseguramos esse regime
especial também no texto constitucional.
Algo que é também uma inovação é o fato de
que caso o Congresso Nacional aprove uma medida
provisória sem modificações, com o texto integral,
conforme foi enviado pelo Presidente da República,
a medida não vai mais à sanção presidencial, é promulgada pelo Presidente do Congresso Nacional.
Isto no caso de a medida provisória ser aprovada
sem modificações nas duas Casas, para economia
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processual, para fazer com que mais rapidamente,
mais celeremente o processo ande.
Agora, em havendo mudanças, emendas, modificações, supressões, a matéria deverá ir à sanção
presidencial. O Presidente da República pode também exercer o direito de veto, que é da sua competência e que faz parte do check anel balance do sistema presidencialista, dos freios e contrapesos do
sistema presidencialista.
Creio que, se aprovarmos essa sistemática, estaremos no caminho da mais vital e importante mudança institucional já realizada depois da promulgação da Constituição de 1988.
Quando a matéria passar pelas duas Casas,
poderá ocorrer, por exemplo, que a primeira Casa
aprove o texto integral ou faça emendas e que, na
segunda Casa, que é a Casa revisora, haja destaque supressivo. Portanto, a matéria poderá ser modificada na segunda Casa via supressão de partes
do texto. Com isso, será preciso evidentemente uma
reestruturação da redação, do texto final. Por isto,
estamos estabelecendo que a matéria, depois de
passar pela segunda Casa, seja novamente encaminhada à Comissão Mista, para que esta produza a
redação final. Se houver divergências entre as duas
Casas que precisem ser sanadas mediante uma negociação polftica, o fórum adequado, porque lá estarão Deputados e Senadores, é a Comissão Mista.
Portanto - note-se bem -, esta não se dissolverá,
até que a matéria seja votada; ela poderá, evidentemente, ficar em recesso enquanto a matéria está
sendo votada nas duas Casas; todavia, não será
dissolvida, posto que será chamada à colação quando se tratar de acertar o texto da redação final.
Essas mudanças, Sr. Presidente, St45 e Srs.
Senadores, têm um só objetivo, qual seja, o de fazer
com que o Congresso vote. Porém, se houver, em
razão dos problemas políticos que eventualmente
estejam aflorando nas duas Casas ou em uma delas, um atraso, se houver, por acaso, urna ultrapassagem dos limites de prazo, se passarem os noventa dias, ou melhor, se chegarmos a setenta e cinco
dias e o Congresso não tiver logrado a votação da
matéria, poderá o Presidente da República, mediante
mensagem enviada ao Congresso Nacional, solicitar a
prorrogação por mais noventa dias. E, note-se bem,
estamos instituindo a prorrogação por urna só vez, por
iniciativa do Presidente, e não mais do que uma vez.
Notem que prorrogação não é reedição. Na reedição,
inclusive, a medida provisória pode ser alterada, poderá ser urna nova medida provisória.
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O Sr. Pedro Simon - Permite-me V. Ex" um
Dito isso, Sr. Presidente, comunico a V. Ex"
aparte?
qlie hoje pela r11ãllhãhouve -um acordo entre o repO SR. JOSÉ FOGAÇA - Em seguida darei o
resentante da Oposição, Senador José Eduardo Ouaparte a V. Ex".
tra, e o Senador José Roberto Arruda. Uma vez que
O Sr. Pedro Simon - Ficarei na fila, então.
a medida provisória vai cair e perder sua eficácia deO SR. JOSÉ FOGAÇA - A medida provisória,
pois de 90 - ou de 1BO dias, caso seja prorrogada sendo prorrogada...
o Governo, por intermédio do seu Uder, reivindicou
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhãa recuperação de algumas prerrogativas, principales) - Na leitura do parecer não pode haver aparte.
mente aquelas da sua esfera própria, do seu âmbito
administrativo: - - - - -V. Ex' depois vai discutir o parecer com a sapiência
que lhe é própria.
Realmente, há experiências ilustrativas sobre o
O Sr. Pedro Simon - Peço que retire o meu
que argumenta o Governo. Já vimos ser editada
pedido de aparte.
uma medida provisória para a compra de um carro
O SR JOSÉ FOGAÇA - Infelizmente, não tepara o vice-Presidente da República, que na época
nho como dar o aparte ao Senador Pedro Simon.
era o Sr. Itamar Franco. Já foi editada medida proviLamento, porque sei que teríamos uma grande consória por banalidades administrativas que deveriam
tribuição ao debate.
ser da competência do Poder Executivo, no seu âmO SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Magalhães)
bito, na sua esfera própria.
- Encontraremos um caminho para o Senador Pedro
O Governo, Sr. Presidente, apresentou uma
Simon falar.
proposta. Na parte da manhã, os Uderes da OposiO SR. JOSÉ FOGAÇA - De modo que a prorção tinham, em principio, aceitado. Eu incluf no meu
rogação tem o caráter de manter a medida provisó-relatório uma parte do acordo que nada tem a ver
ria. Esse é o primeiro ganho com o mesmo texto oricom a sistemática de votação das medidas. E, agora
ginal, inicial. O primeiro momento é aquele em que
à tarde, a Oposição manifestou, Sr. Presidente, o
vai se reproduzir na prorrogação. Notem os Srs. Sedesejo de acautelar-se contra essa decisão e exanadores, que há um outro ganho com isso. Se a maminar mais aprofundadamente os itens que estão
téria não é reeditada, mas é prorrogada, os prazos
sendo propostos pelo Governo. Embora i5so nada tede tramitação, aqui, no Congresso Nacional não são
nha a ver com a medida provisória, faz parte do acordo
reabertos. não se volta ao princípio de tudo, necessipolítico proposto pelo Governo. Com isso, ficamos
tando-se de nova comissão mista, eleger novo presirealmente impossibilitados de votar a matéria hoje.
dente, novo relator, iniciar os prazos de tramitação,
Ouvi do Líder do Governo e dos demais Udetudo novamente, que é o que ocorre hoje.
res a opinião de que esta é uma matéria institucioHoje, o Congresso Nacional faz um trabalho de
nalmente tão vital, tão importante, tão decisiva, que
Sfsifo, aquela figura da mitologia grega que, por casa
votação por consenso corresponde à solidez da
tigo dos deuses, colocava uma pedra nos ombros e
decisão
que vamos tomar. Não seria recomendável
a levava até o cimo da montanha. Quando lá chegapoliticamente fazermos aqui uma votação que conva, a pedra rolava e ele tinha de levá-la novamente,
frontasse a Oposição com o Governo e Partidos ponum esforço e num sofrimento interminável. É o que
líticos no trato de uma matéria que é institucionalacontece hoje no Congresso Nacional quando as
mente comum a todos, do interesse de todos.
medidas provisórias são reeditadas. É o castigo de
Então, para atender a uma ponderação do SeSfsifo para o Congresso Nacional.
A cada ciclo de 30 de dias em que é reeditada _ nador José Eduardo Outra, que quer estudar melhor
a proposta do Governo, solicito que, a pedido do Reuma medida provisória, temos de começar tudo de
lator, V. Ex" submeta de fato à votação essa matéria
novo do ponto inicial, como se nada tivesse acontena próxima quarta-feira, suspendendo hoje este procido. Temos que designar nova comisSão m1sta, elecesso de votação, para que possamos dar continuidager novo Presidente, e os prazos começam do zero
de a ele na próxima quarta-feira. Então, já com o exaa cada ciclo de 30 dias. Não há congresso no munme dessas questões inteiramente realizado pela Opodo que consiga ter essa agilidade e -essa eficiência
sição,
de forma impreterível, inapelável, votaremos
parlamentar.
essa grande mudança histórica que os Senadores esNão há nenhuma dúvida de que esse prazo tão
tão protagonizando, Sr. Presidente. Muito obrigado.
curto é um dos inimigos mais frontais da efetiva parÉ o seguinte o parecer, na íntegra, do Senador
ticipação do Congresso Nacional na elaboração leJosé Fogaça: _
gislativa a partir das medidas provisórias.
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L Relatório

São submetidos ao reexame daCornissã.od~SºI1stituiçã(),}ustiça e
Cidadania, as Propostas de Emenda à Constituição n°s 1, 4, 11, 20 e 65, de 1995 e
7, de 1997, bem como as emendas n°S 1-Plen, apresentada pela Comissão
Especial (relator:Senador Jo~aphat Marinho), e a 2-CCJ, que versam sobre a
questão do estatuto e da prática das medidas provisórias previstas no art. 62, da
·
Constituição Federal.
A matéria vem sendo objeto de amplo debate no âmbito do
Congresso Nacional, tanto sob a forma de_projetos de lei como de propostas de
emenda à Constituição. O teor desse debate e sua intensa discussão, ao -longo dos
últimos oito anos, são amplamente conhecidos,
sendonecessário, país, voltar
a eles.

não

É o relatório

11. Análise

Com respeito às escassas regras ora vigentes em decorrência
do a1i. 62 da Lei Maior, o projeto da Comissão Especial ofereceu um
avanço considerável na questão, com fundamento no qual elabo~u-se um
novo substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição n° I, de i 995. Esse
texto toma como referência proposta da Comissão Especial (Emenda de
Plenário no I [Substitutivo] à PEC no 1/95) e as PECs nos I, 4, II, 20, 65,
de 1995.
A cura do iQ.t'eresse público e da govemabilidade faz. da
medida provisória um instrumento importante, que não pode ser
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subestimado nem supervalorizado. A ação de governo, em um pais oa
complexidade do Brasil e requerendo que se enfrenJe, <fiu_tunJamt:lite, uma
gama considerável de questões de grande diversidade, não pode ser
simplesmente privada do recurso à medida provisória. Deve-se, isso sim,
considerar com realismo a necessidade de rever as condições e formas de
sua adoção bem assim os mecanismos de sua. apreciação no Congresso
Nacional. O papel ativo do Congresso no processo de tomada de decisão
complexa, em conjunto com o Poder Executivo, no caso próprio das
medidas provisórias, exige que se encontrem fonnas d.e atuação eficiente
para o Parlamento, evitando-se o indesejável desvio em direção à omissão
deliberauva ou ao absenteismo.
Caracteriza-se o substitutivo pelos elementos seguintes:
a) estende o prazo de VIgência de medida provisóna para
sessenta dtas,
h) a aprecmção de medtda provtsória passa a sei letta
'>epnl ;ul:une1.1te. em cada Casa
Para que ha1a um ststema orgàuiCO de tratameuto de medtdas
provJ"onas no àmb;to do Congresso Nacwnal. cabe não apenas rever os
enuucaados prescnt1vos da Constltmç.:1o Federal, mas 1guahnen1e as reb'13S
mtemas que o Congresso se deu. revendo-se a Resolução no!, de 1989, de
fnnna a :uit"oll:l-la :w 11cwo mndel0 Des~.:-u1e :me:xa-se a conclusão deste
p:ucce1 p1npns1<1 de :11!euH.,·.1o da refend(l

resolu~·;lo

m. Voto
Nos termos das ponderações acima. enuncio meu voto:
a) pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição n• I, de
1995. na fonna do substitutivo abaixo constante, bem assim pela
prejudicialidade das Propostas de Emenda à Constituição n• 4, 11.
20 e 65, de 1995. e 7 de 1997, bem como das Emendas n• 1-Pien. o
da Comissão Especial, e n• 2-CCJ, por estarem todas suficiente e
adequadamente contempladas. quando e onde coube, no
substitutivo pelo qual ora se conclui;
b) pela apresentação de projeto de resolução do Congresso
Nacional, regulando a nova sistemática de apreciação de medidas
provisórias e revogando a Resolução n• I. de 1989-CN.

EMENDA N• 3-Pien (Substitutivo)

Altera o parâ}!.rajó IÍntco
ocre.,·ce171a parágr~fos ao art.

c

62

da Con\'lttwtr·âo.

A rt. I 0 Remunere-se como primeiro e dê-se ao parágrafo
itmco do an. 62 da Constttuição da República Federativa do Brasil, a
seguinte redaçào

(>2.
I" As medidas provisórias perderão eficácta, desde a

"/\1(

~

edição, se. no prazo de noventa d1as~ admit1da a prorrogação por igual
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periodo, não fórem conve111das em lei, _devendo o Con!,'Tesso Nacoonal
d1sC1plmm '"relações J11rid1cas delas decorrentes.··
Art. 2" 1\cTe-scc>ntem·se os SC!;!Uil\1€'" pnr<t,!!ral'os ao art. 62 ela
l'onSII(tiiÇfHI,

"Art. 62

§ 10 •••••

§ 2° O prazo micial a que se refere o parágrafo Io deste artigo
serà contado a partir da data da publicação da medida proVIsória.
§ 3° O Presidente da República poderá prorrogar a vigência
de medidas provisórias pelo prazo de noventa dias através de mensagem
encammhada ao Con-gresso NacionaL
§ 4° É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, do
todo ou parte de medida provisória que tenha sido objeto de rejeição ou
tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.
§ 5° Até ser publicado o decreto legislativo que disciplinará as
relações decorrentes da extinção de eficácia de medida provisória, terão
validade jurídica, os atas realizados sob sua vigência.

§ 6° As medidas provisórias terão sua votação iniciada na
Câmara dos Deputados ou no Senado Federai, _obse.rvad_o__ o critério de
altemância simples.
§ 7°
O Congresso NaciOnal adotará regime especial de
votação para as med1das provisónas, cabendo a uma comissão mista de
Deputados e Senadores examiná-las e emotir parecer, antes de serem
· votadas, em sessão separada, em cada uma de suas Casas.

*

go Na votação de medidas prov1sónas, a maténa ou partes
da matéria. bem como emendas e subemendas reJeitadas por uma das
l'asas n;lo serão ob1eto de deliberação na outra Casa.
§ 9° Encerrada a votação na casa revosora, a maténa voltará à
comrssão mrsta para a redação final, encammhando-se, após isso, ao

Presuieute dn Con!!re-c;so Nac10nal, que as promu!!!ara ou eJJVJarÜ :1 snnção
presHienc1al. confonne o ca.::.n.

~

I O Sendo a..; merl1d.:1" provT<.::0n:1"

:-~lterClcias no mCntn nu por

\ 1;1 de "t1pre"c::0co:;, n Pres1den1c :l" Cll\'tar;'l. ePl :Hrt{wraf(,"· :'! '-':1nç:ln do
PI'L"·•ul~.·ntL'

da República

*

I I Sendo aprovadas sem modoficações, as medidas
prov1sórias serão promulgadas pelo Pres1dente do Congresso Nacional.
§ 12 O voto contrário de uma das Casas importará em
reJeição da matéria.
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§ 13 Sem prejuízo de outras disposições constitucionais sobre
o assunto, é vedada a edição de medidas provisórias sobre a matéria:
I - relativa a:
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos e direito
eleitoral;
b) direito penal e processual penal;
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a
carreira e garantia de seus membros;
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e
créditos adicionais, ressalvado o previsto no art. 167 § 3•;

11 - que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança
popular ou qualquer outro ativo financeiro;

111 - reservada ·à lei complementar;
IV - de competência exclusiva do Congresso Nacional ou
pnvauva da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
V - jà disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso
Nac10nal e pendente de sanção ou veto por parte do Presidente da
República:

VI - qne tenha Stdo ohjeto de velo prestdenctal pendente de
apt ccmção pelo Congresso Nactonal

*

14 Os prazos prevtstos no parágrafo I" não correm nos
IK'IIOdos de recesso do Congresso Nactonal ,.

Art. 3"

Acre~cente-~c

no Ato cb::;

ll:llhllnna'-' n.:;. .:;.cp:um1es :1r11~0s. oncit•

DISJHlSiçõc~ Constnuclnn;w:.

cnubcr

" Art..... As Medidas Provisórias que tenham sido publicadas
em período anterior a data da publicação da Emenda Constitucional (N" )
que alterou o art 62 e paragrafo, são Regidas pela Norrna Constitucional
então vigente."
Art. 4• São revogados os incisos IV e XI do art. 48 da
Constituição e os incisos IX e X passam a vigorar com a seguinte redaçào:
"Art. 48 .............................. ·········································

IX - organização judiciária e do Ministério Público da
União e do Distrito Federal;

X - criação de cargos, empregos e funções públicas."
Art. 5" É acrescentado um novo inciso ao art. 84 da
Constituição, de número XVII, renumerando o atual para XXVIll, e os
incisos XXV e X:XVI passam a vigorar com a seguinte redação:
"'Art. 84.
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XXV- prover os cargos ptiblicos, na fonna da lei;
XXVI - editar leis provisórias com eficácia imediata,
nos tennos do art. 62;
XXVII - dispor sobre:

a) planos e programas nacionais, regionais e setoriats
de desenvolvimento:
b) organização administrativa do Poder Executivo:.
c) transfonnação e extinção de cargos, empregos ou
funções públtcas.
ct) 'crtaçiio, estmturação e atnbmção dos Milllstetios e
orgãos da admmiSiração pública."

José Fo.gaça

~José

Roberto Arruda\'

Coutinho Jorge

Edison Lobão

b-

Gilva-., Borges
!ris Retende

G

+s
ifl.

Leomar Quintanilha

---------- -----------
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~e::l.
io·.~la.
~~,\lva_res
/

sé. r. g.

ch.aJ.o-

\
li i:!

lll'O

Romeu Tuma

e Hollanda

Ronaldo Cunha Lima

José Serra

• Jáder Barbalho
João França

Beni Veras
,_V'
LÚdio Coelho

reítas Neto

'\,~:XJ Óv\_l~
Vilson

Waldeck

Ornelas

Kl~Ubing

[b]
PROJETO DE RESOLUÇÃO N"

, DE 1997-CN

A/lera a Ue.wlu~·ão n" I, Je I Y/IY-1 'N, que

·•cJi.\ptic sohrc a apreoac;iio. pelo ( 'ou;.:re.\".'m
Nucwnul, du\· medula.\· prm•J.wirut.'l u lfllt.! se
re.fi:re u an 62 du ( 'wJX/1/uf(;cio Fcd,•rul"

Are. I" A Resolução n° I, de 1989-CN passa a vigorar com a
seguinte redaçào:
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··Art. I" O exame e a votação pelo Congresso Nacional de
Medida Provtsona eduada pelo Presidente da República, 11os tennos
do art. 62 da Constituição Federal, será feita com a observância das
nonnas contidas nesta Resolução.
Art. 2'' Nas quarenta e oito horas que se seguirem a
puhhcaçáo no Dtario Oficial da União, de Medida Ptovisória editada
pelo Presidente da República, a Presidência do Congresso Nacio11al
farã publicar e distribuir avulsos da materia, e designara Com1ssào
Mtsta para seu estudo e parecer.
~ lo A Comissão Mista será integrada por sete Senadores e
sete Deputados e tgual número de suplentes. indtcados pelos
r~specttvos
lideres, obedecida, tanto quanto possíveL :1
proporctollalidade pantdána ou de bloco parlame11tar

* 2''

Ao aplicar-se o cnteno da

proporctnnalidade

panaiana prev1sta no parâgrafo antenor. nbservar-se-:l a SISh::matu.:a
de rodJZIO pa1 a as representações não contempladas, de tal forma qut!
todoS os p;u11Uos pulit1cos ou blocos pallam<::ntarcs possam st: faze•
Il!j)l

t.:scntar nas Cmmssócs Mistas

*

.1° A md1cação pelos lider~::. devera ser cncammhada a

Pn::s1dêucaa do Co11gresso NaciOnal ate

<I:'

dnzl! horas do d1:1 :'Ct!UIIlt~

.H I d:1 pulllt •.:a\:"Iü d.1 J\·kd1tla Pto\1:-.(HI<I

*

-1-> L:.sgutado u prazo c!stabdecuJu no patilg.1afo amenor,
a llldt<:<lÇáU, o rtótdente do Congresso Nactoual lará a
dt!stgtwçãu
SCIII

*

S" A constitutçào da Co11nssão Mista e a fixação do
calendáno de tramttação da matena poderão ser comunicadas em
sessão do Senado ou conjunta do Congresso Nacional, sendo do
pnmetro caso, dado conhecrmelllo à Câmara dos Deputados, po1
olic10, ao seu Presidente.

Art. 3° Uma vez destgnada, a Comissão terá o prazo de vinte
e quatro horas para sua mstalação, quando serão elenos o seu
l'rcstdente e Vice-prestdente, bem como designados os relatotcs
para a matéria.

l'arágrujo úmco. Serão des1gnados um relator e um
subrelator, o primeiro integrante da Casa onde a tramitação será
nnciada e o segundo da outra Casa, podendo o Presidente rdatar a
matena na ausênc1a dos relatores

Art. 4" Nos dez dtas que se segutrem à designação da
Conussáo Mtsta, poderão a ela ser oferectdas emendas que deverão
ser entregues à Secretana da Comissão

*

I" É vedada a apresentação de emendas sobre maténa
estranha aquela tratada na Medtda rrovtsóna, cabendo ao
I >1 t!SHjcute da Com1ssão o seu mdefc1un~.!nto hmmar.

*

2'-' O autor de emenda n;,iu ace11a podcrã reconcr, com apoiO

de ln!s membros d.a Cunu!lsáo, Lia Jt:~tsão do P(C:?rJentc para o
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l'lcnano desta. que dectdu:..~ ddinrtll.amcnte. por mcuonn simples.
:-.em d~:·;~u:-.são ou encanunhamerl!ü de ,,naç<.lo
Ar1 5'' :\ CtHlllSSflo li..!I'J o pr;11.0 tnlpt\)1 rogãvcl de tr mt<l dws a
p;1rt11 de :-;ua desrgnaçúo. pata plllll!'tll ~)~eu Parecer sobre a Medtdn
o.:

erllt..!tHb:-;.

~,.nrh..:ltnndo

quantu

ao:-.

.r:->pt:cto:-[~,·1

por Prnp..·tn de

de

l..'lliiSllllll..:tnnal

~

Jt..:

lllctrto.

:--empte que a matl.!rta

<..'tlll\l'l:-;;ú)

lnr .liJ...:I.rd:t

l'urugra{o

WlU..:o.

A

Com~:isão

devt:t.l ::.cmp1c: se pronunciar

sobte o 111ct!lu J4 tv1cd1Ja c:: emend,,, auuJ.ó.J qttmrJo
'''~url::,tttuctuataluJadc

ú~c1d1r

pela

daquela.

Art ó" O Parecer da Comissão será encaminhado ao
Presidel!le do Congresso Nacional que, após sua leitura, publicação
e distnlJuição de avulsos o despachará, para discussão e votação em
Plenáno, alternadamente, ao Senado Federal e à Câmara dos
Deputados
I 'arágrato úmco. Esgotado o prazo da Comissão sem a
apresentação do Parecer, poderá este ser apresentado no Plenário da
casa nuciadora, pelo Presidente ou vice da Comissão, podendo
amda o Presidente do Congresso Nacional desii,~Iar relator diverso,
para oferecer parecer no prazo máximo de vinte e quatro horas.

Art. 7° A matéria deverá ser incluída em Ordem do Dia, em
rep:nne de urgência nas vinte e quatro horas que se seguirem a
distnblllçàÓ de avulsos, com preferência sobre as demais matérias
dela constantes

l'aràgraro úmco. A materia pennanecera na Ordem do Dia
como Item I até sua votação final
Arl 8" Aprovada na Casa mtciadora, a matêna será euviada,
dentro de vmte e quatro horas, ao Presidente do Congresso Nacional
que a encanunhara à Casa revisora, insrmidn com o Parecer sobre
ela profendo, com a observância do estabelecido no caput e
p.ua!..!raf(lllfliCO do an. antenor.
1
/ orúgrafo úmco
Faltando vmte (has para o encerramento do
prazo a que se refere o artigo 6:2, para~'fafo I o da Constitmção

I t:d~t;)!. não tendo sido votada na C:b.J lll!Ct;H.iora. ;J matêrsa ser;)
l.'!lC:'lllllllhada à outra Casa, observado o que dtspúe os anq.!OS c, o e 7°

dt""ta Re--.oluçâo
J\r1 ~" Em Plenâno a
l!ltnn dt.: dts(u:-.s<io e vo1açào
.~·I";\
-lilh'llh'Jld;h

* 1'' A

dtscussúu

meu ena

:-.r..·t :1

d~1 prop1l:-.1~·.11

suhmet tda a um lime o

IIJJit~Jpal

d.ts

~mcndas

'-.~ 11<111\'C:I. SC!:I fl-'11;! L'!l\ L"•illllilllll

tlldlc!la ou J-IC:U tes Ja uaah.::ua, bem CO!UO t:lli~_~IJ.:ts e

subc:!IIH.:uda~ t...:1~1l ...u. LJ~

!JUI wua Ja:l Ca:;,as, não SC1.àu OIJJeto de

ddriJe-ra~ã.u Ha uut1..1 ~asa

1..'
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§ 3° O vow contrário de uma das Casas importará na re.Jeição

da maténa.
Art. I O Na discussão, os oradores falarão na ordem 'de
insc.rição pelo tempo máximo de 1O minutos, concedendo-se a
palavra, de preferência, altemadamente, a parlamentares favoráveis
e contrârios a matéria

§ I • A discussão se encerrará após falar o último orador
inscrito. Se, após o término do tempo da sessão, ainda houver
inscrições, será ela prorrogada por 2 horas, findas as quais será
automaticamellte encerrada a discussão.
§2' A d•scussão poderá ser encerrada por deliberação do
Plenáno a requerimento escrito de IO membros ou de Líderes que
representem esse número, após falarem 6 parlamelltares, 3 a favor e

n

~

contr;1

§ J' Não se admitira requerimento de adiamento de discussão
ou da votação da matéria.
Art. li Encerrada a discussão passar-se-á a votação da
maténa, podendo encaminhá-la 6 parlamentares, J a favor e J

contra, por cmco mmutos ca_da um
Ar1 12 Adm111t"-se-ã requerimento de destaque suprcss1vo.
para votação em separado, a ser apresentado ate o encen·ameutu d;~
tiJSCIISSàO cJa lllatena. I

Art. 1J Encenada a votação na Casa rev1sora, a maténa \Oito
a Couussão M1stn para a redaçào final, sendo o texto mOdificado
pelns supresSÕ(!S ~)con1das encammhado ao Pres1dcnt~ do
Congresso Nactonal, que o enviará, em autógrafos, il :>JI!Jç<ill d~)
P1-:S1denlc d:1 R~pt'lbltc.l

At1. 14 Sçm.lo a Me-dida Provist.uta ap1 uvacla. ::>c..::au allc• uyO~.:~.
v Prt:stJc:nl.; Ou Cuugte~::.u l\laciuudl ,, ptUIIIulgat.J..
,

Al1.

I 5 Em caso dt! notó~:la ~- excepcional urgênc1a, o

Presidente do Congresso Nacional, nào havendo objeçào do
plenário, poderá wtlu<!ir os pra<!us estabelecidos nesta Rcsolu~ào.
Art. 16 Aplicar-se-ão, ainda, subsidiariamente, na tramitação
da materia, no que couber, as nonnas gerais estabelecidas nos

Regimentos das Casas respectivas.
Art. 17 As noáilas contidas nesta Resolução não se aplicam
as Medidas Provisórias em tramitação no _Çg11gresso Nacional nesta
data, que se regerão pela legislação específica anterior.
Art. 18 Sendo prorrogada medida provisória em tramitação no
Con1,'Tesso Nacional, o Presidente da República dará conhecimento
ao C011p·esso Nacional.
Art. 1'9 Recebida a mensagem, o Presidente da Casa onde a
matéria se encontrar em tramitação comunicará ao Plenário a
prorrogação da medida provisória por mais noventa dias.

detennmando que o processado seja enviado à Comissão M1sta para
1cceber emendas, pelo prazo de cinco d1as, fmdo o qual, a maténa
retomará ao Plenário da mesma Casa.
Art. 20 Revogam-se as disposições em contrario, e, em
espcc1ol. as Resoluções n" I e 2 de 1989-CN"
Art. 2" Esta Resolução entra e111 vigor na data da sua

publicaçócl
(A Conússão de Constituição, Justiça e Cidadania)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Cal".os Magalr.&é.sj- Em aten<imento à solicitação do Relator e tendo em
vista a competência e relevância da matéria.••
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-V. Ex" tem a palavra.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA Pela
ordem. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente,
acabamos de ouvir a exposição do nobre Relator a
respeito do problema das medidas provisórias.
O que vem ao plenário não é o substitutivo votado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. É um novo projeto de Emenda à Constituição e
um Projeto de Resolução de caráter regimental.
O Projeto de Emenda à Constituição modifica
substancialmente o que foi apreciado na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania. Basta que V.
Ex' atente em que planos nacionais, regionais, passam a ser decididos por ato executivo. Basta que V.
Ex' e a Casa atentem em que se criam leis provisórias.
Então, é uma matéria inteiramente nova e que,
em vez de disciplinar apenas as medidas provisórias, na verdade amplia os poderes do Presidente da
República, com franca redução da competência do
Congresso Nacional.
Modificam-se os arts. 48 e 84 da Constituição,
precisamente para ampliar os poderes do Presidente
da República. Mas, como estou levantando uma
questão de ordem, invoco o art. 279 do Regimento
Interno, letra "b":
"Art. 279. A discussão, salvo nos projetas em regime de urgência" - e creio que
este não está em regime de urgência - "poderá ser adiada, mediante deliberação do
Plenário, a requerimento de qualquer Senador ou comissão, para os seguinte fins:
a) .........................................................;
b) reexame por uma ou mais comissões por motivo justificado."
Por essas razões que acabo de enunciar, solicito a V. Ex', ouvido o Plenário, que se mande de
novo a matéria à Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania para que ela opine, porque é um projeto
novo que foi exposto no plenário, não é um substitutivo.
Por outro lado, modificam-se outros dispositivos da Constituição - os arts. 48 e 84 -, que não foram objeto de apreciação da Comissão de Constitui·
ção, Justiça e Cidadania. É outra emenda oonstitu-
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- Cionaf que se está adicionando àquela do art. 62 sobre medidas provisórias.
Preliminarmente, portanto, em forma de questão de ordem, e invocando o art. 279 do Regimento
Interno, solicito a V. Ex" que consulte o Plenário sobre a devolução da matéria à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania , para que aprecie a matéria nova constante do parecer que foi há pouco
emitido.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- V. Ex" apresentará o seu requerimento no dia 23,
quando o Plenário deliberará sobre a audiência da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Neste instante, a Mesa, atendendo a solicitação do
Relator e no interesse nacional e o prestrgio da
Casa, marca essa matéria para o dia 23, numa sessão deliberativa improrrogável na próxima quarta-feira. Nessa ocasião, entretanto, antes de submeter a
matéria, submeterei o requerimento de V. Ex', que
poderá ser aprovado ou não pelo Plenário, que deci·
dirá, na sua soberania.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. Presidente, permita-me ponderar que a providência de hoje
facilitaria o andamento da matéria, que iria logo à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Hoje vou determinar a publicação para que V. Ex'
tenha maior conhecimento e possa fazer o seu requerimento com maior profundidade. A deliberação
já está tomada.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra a V. Ex' pela ordem.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, embora, à primeira vista, possa parecer estranha a decisão de V. Ex' com relação à questão de ordem do
Senador Josaphat Marinho, creio, considerando que
estamos recebendo a matéria exatamente neste momento, que todo o Plenário teria condições de ler o
projeto do Senador José Fogaça e de verificar a absoluta clarividência da questão de ordem invocada
pelo Senador Josaphat Marinho. Não há dúvida, Sr.
Presidente. Agora, V. Ex' expõe que o Senador
José Fogaça propôs que a matéria ficasse para ser
discutida na próxima quarta-feira, V. Ex"- é isso que
estou entendendo - deixa a matéria parà a próxima
quarta-feira, quando será apreciada a questão de ordem do Senador Josaphat Marinho. No meu entendimento, a decisão de V. Ex" está correta.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Ca~os Magalhães)
- A minha decisão é no sentido de fazer a publicação do parecer.
O SR. PEDRO SIMON - Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Ca~os Magalhães)
- O Plenário, então, deliberará, com mais conhecimento, se quer votar o parecer Fogaça ou se quer
adiar, corno solicita o Senador Josaphat Marinho.
O SR. PEDRO SIMON - É exatamente o que
estou dizendo. ·
Concordo com V. Ex•, mas quero manifestar o
meu ponto de vista. Não tenho dúvida de que a matéria do Senador José Fogaça inovou totalmente o
que estávamos discutindo. Estamos discutindo a
medida provisória, ou seja, várias emendas - inclusive as minhas- e propostas de medida provisória.
Na sua proposta, que é totalmente inovadora, o
Senador José Fogaça tira a prerrogativa do Congresso Nacional e dá novas prerrogativas ao Presidente da República, que poderá editar lei provisória.
Quer dizer, é matéria completamente nova, que tem
de ir para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; não há como uma matéria dessa natureza
deixar de ser apreciada por essa comissão.
Felicito V. E~. porque, no momento em que o
Plenário ler com tranqüilidade o parecer do Senador
José Fogaça, verificará que não há como a matéria
deixar de ir à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania para ser debatida.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Caoos Magalhães)
- Até porque, a Mesa esclarece ao Plenário que,
quando a matéria voltar a Ordem do Dia, haverá
oportunidade para se destacarem as matérias estranhas, que poderão constituir, quem sabe, outro projeto. Portanto, é a oportunidade da lógica que estou
oferecendo ao Plenário.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.
O SR PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
-O Relator tem prioridade, tendo em vista que pode
esclarecer a V. Ex".
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente, o Senador Pedro Simon acaba de fazer referência justamente ao texto que motivou o meu pedido de adiamento. É exatamente esse texto que motivou o meu
pedido de adiamento. É esse que não fechou o acordo a Oposição-Governo, mas, naquela parte que
fala em leis provisórias, houve um erro, evidentemente, porque a expressão é "medidas provisórias·.
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Esse é um erro redacional que estava na emenda
inicial do Senador José Roberto Arruda e foi transcri- to fielmente para o texto do meu relatório, mas esse
erro em nada alteraria porque ali diz: "leis provisórias com base no art. 62", só com base no art. 62. E
do que fala o art. 62? Se alguém se detiver a ler a
Constituição, abrir o livro da Constituição vai ver que
o art. 62 somente permite medidas provisórias. Ao
contrário, a pessoa que lê o texto deve primeiramente imaginar o quê? Que houve um erro redacional
em um texto que foi feito nos últimos 40 minutos porque as nossas reuniões com os Uderes foram até
quase duas horas da tarde. Portanto, levantar esse
argumento quanto ao projeto, não tem cabimento.
Esse ponto que é objeto de discussão. O trecho
"editar medidas provisórias com base no art. 62" já
está na Constituição! Esse é o único ponto que não
seria objeto de discussão, porque já está na Constituição; se quiserem tirar, tudo bem. Não sei por que
o Governo reivindica algo que já está na Constituição, e não sei por que protestam contra uma reivindicação que é inócua.
Sr. Presidente, para esclarecer, trata-se de um
erro de rectação, um-erro de cópia. A palavra não é
"leis", mas "medidas•, até porque não poderia ser
leis, uma vez que está com base no art. 62.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR PRESIDENTE (Antonio Gartos Magalhães)
- Com a palavra o Senador Roberto Freire. Em seguida, terão a palavra os Senadores José Roberto
Arruda, José Eduardo Outra, Esperidião Amin.
O SR. ROBERTO FREIRE (BLOCO-PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
esclarecimento foi importante, embora não para
mim, porque já tinha entendido que, claro, se trata
de medida provisória.
Gostaria de fazer uma sugestão. Urge que esta
Casa regulamente a medida provisória. Portanto, é
importante que se marque uma data de deliberação,
dia 23, publicação do parecer e convocação extraordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Num fórum menor pode-se chegar a um acordo entre, não gostaria de falar Governo e Oposição,
porque é interesse do Senado. Temos de chegar a
um consenso em tomo dessa proposta. Talvez a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania possa
chegar a um consenso.
Fizemos convocação extraordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para reeleição e funcionou. Essa medida é mais fundamental
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para o Congresso. Portanto, creio que Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania se reunirá.
Adendaria à proposta feita pela Mesa que·, antes do dia 23, tosse convocada extraordinariamente
a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
para analisar esse projeto, inclusive vir com parecer
aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, onde a participação e a busca do consenso
pode se dar mais facilmente do que em plenário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Atentando à questão de ordem do Senador Roberto Freire e agradecendo os grandes esforços do Relator, que não tem poupado um dia sequer para trabalhar intensamente na solução de um problema
que é do Congresso, que é da Casa, que é do Pais,
é inacreditável que nossa Casa, podendo resolvê-lo,
o protele. Acho que, se o Relator achar conveniente
e fizer essa convocação da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a Mesa adotará essa posição e fará convocação a jufzo do Relator.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Com a palavra o Senador José Roberto Arruda.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, devo uma explicação a Casa e
gostaria de pedir aos Srs. Senadores, particularmente aos Senadores Roberto Freire, Pedro Simon e Josaphat Marinho, um minuto de atenção.
Vivemos um momento extremamente importante para o Congresso Nacional a partir do instante em
que há uma decisão politica do Presidente do Congresso de se buscar uma solução definitiva para a
questão das medidas provisórias.
Como Uder do Governo no Congresso, passei
a trabalhar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não
apenas conversando com os Lideres dos Partidos
que dão sustentação ao Governo, mas, principalmente, com os Uderes dos Partidos do Bloco de
Oposição.
E ai, Sr. Presidente, é preciso sublinhar que o
Relator da matéria, Senador José Fogaça, conseguiu interpretar, nesse relatório, a junção de dois pareceres. o primeiro, conseqüência da discussão que
já se travava no Senado Federal, e o segundo, igualmente importante, da lavra do Deputado Aloysio Nunes Ferreira, na Câmara dos Deputados. Houve
uma reunião no gabinete do Presidente do Congresso Nacional com as Lideranças de todos os Partidos. Buscava-se, nessa reunião, a convergência do
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projeto da Câmara dos Deputados com o projeto do
Senado Federal.
Adotou-se, por exemplo, do projeto inicial do
Senador José Fogaça, a idéia da tramitação separada nas duas Casas. Mas adotou-se, por outro lado,
do parecer do Deputado Aloysio Nunes Ferreira, o
campo de emisSão de medidas provisórias.
Ora, Sr. Presidente, a procura da convergência

é fundamental para que aquela que fora a decisão
do Senado Federal já esteja, de alguma forma, negociada politicamente com a Câmara dos Deputados.
Devo dizer, Senador Roberto Freire, que os LIderes dos Partidos de Oposição na Câmara dos Deputados participaram da elaboração desse relatório,
contribuindo com suas sugestões para esse texto.
Portanto - e ar peço desculpas ao Senador José Fogaça para fazer essa afinnação - o texto nasce de
inúmeras reuniões. presididas por S. Ex-, com os LIderes de todos os Partidos. Redigido, portanto, a várias mãos.
Ora, Sr. Presidente, estamos preparados para
votar e votarlamos hoje, porque queremos instrumentos efiCaZes de votação de medidas provisórias
no Congresso. O grande problema, e não dá mais
para tapar o sol com a peneira, é que o Congresso
Nacional, por deficiência do seu Regimento Interno,
não tem instrumentos efiCazes de votação de medidas provisórias, e o Senador José Fogaça as apresenta.
Por outro lado, Sr. Presidente, consideramos
prudentes as sugestões apresentadas pelo Senador
Josaphat Marinho e Roberto Freire e excepcional a
análise feita pela Comissão de Constituição, Justiça
e· Cidadania. Mas quero insistir na tese, Sr. Presidente, de que, na análise daquela Comissão e na
reanálise do Senado, na próxima quarta-feira, tenhamos presente este entendimento politico, que não é
só posslvel, como necessário, com a Câmara dos
Deputados, que paralisou o processo de encaminha- manto do Relatório Aloysio Nunes, para que pudéssemos ter a oportunidade de fazer um relatório no
Senado que gerasse a convergência naquela Casa.
Fica, portanto, Sr. Presidente, em primeiro lugar, nossa disposição de votar a matéria e, em segundo, nossa disposição de discuti-la na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, porque isso é
bom e até porque o texto necessita, efetivamente,
de aprimoramentos, ainda que sejam de redação, e,
eventualmente, de discussão mais aprofundada de
um ou outro tema.
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Senador Josaphat Marinho, concordo com os
dois pontos levantados por V. Ex-, com relação à expressão "lei provisória é medida provisória" e, no
que diz respeito a planos governamentais; também
estou de acordo que este é um item que merece
uma discussão mais aprofundada.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Este é o ponto
fundamental.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Este é o
ponto fundamental e vai aqui, de plano, minha
aquiescência com a observação bem feita de V. Ex-.
Dentro desta linha, Sr. Presidente, é muito boa
essa reanálise na Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania. E, particularmente, gosto da sugestão
do Senador Roberto Freire, felicitando-o por-ter aceito a questão de ordem, porque a reanálise naquela
Comissão, convocada extraordinariamente, não será
uma protelação do assunto. Frca marcada a deliberação para a próxima semana.
Mas há algo fundamental, Sr. Presidente - e
aqui peço licença para fazer este alerta aos Uderes
dos Partidos -,é que na discussão desse relatório,
busquemos já o entendimento com a Câmara dos
Deputados. Porque o fundamental, em matéria de tal
relevância para o Congresso Nacional, não é que o
resultado desse relatório seja dirigido pela maioria.
O que desejamos, o que V. Ex- propôs, o que tenho
tentado em centenas de conversas com Parlamentares de todos os Partidos, todo o esforço do Senador
José Fogaça, é para que o resultado final seja consensual, seja a procura democrática da convergência que dê, de verdade, instrumentos eficazes para
que o Congresso Nacional vote as medidas provisórias.
Termino, Sr. Presidente, colocando no Plenário
da casa os pontos fundamentais do entendimento
polftico que todos os Partidos representados no
Congresso Nacional alinhavam neste momento: primeiro, mudança do Regimento para votação mais
rápida das medidas provisórias; segundo, limitação
das reedições, mais do que isso, de uma reedição
apenas passaremos para a figura da republicação;
terceiro, limitação do campo material. Por último, Sr.
Presidente, um esforço polftico concentrado para
que as 52 medidas provisórias que estão pendentes
de análise pelo Congresso Nacional sejam discutidas e v, 1das antes da entrada em vigor da nova legislação.
Parabenizo V. Ex" pelo esforço que está fazendo, bem como o Relator, Senador José Fogaça.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Gar1os Magalhães)
- Com a palavra o Senador José Eduardo Outra.
. O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PTSE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
gostaria de registrar que estaria disposto a defender
a aprovação de um acordo entre todos os Uderes no
que diz respeito ao art. 62, que trata das medidas
provisórias.
Quero registrar que não é para nós o melhor
dos mundos dar um prazo de vigência de até 180
dias para uma medida provisória, mas tenho clareza
também que continuar como está é o pior dos mundos para o Congresso Nacional.
Independentemente de ser Oposição ou Governo, até porque estamos discutindo aqui uma !nudança na Constituição que vigorará a partir de 1999
- e eu, particularmente, tenho a expectativa de a
partir de 1999 ser Governo, não por adesão, mas
por derrotar o atual Governo nas umas.
O que está em discussão não é uma posição
de Governo ou Oposição. Estaria disposto a encaminhar a votação favorável ao acordo no que diz respeito ao art. 62.
Agora, quero registrar que, embora entendêssemos que o ideal seria 60 dias, aliás, o ideal se~
nem ter medidas provisórias, mas não estamos discutindo o ideal, estamos discutindo aqui o possfvel a
ser feito pelo Congresso Nacional para acabar com
a atual situação.
Desde o infcio o Governo, por intermédio de
seu Uder, dizia - isso tem de ser registrado também
- que paralelamente à discussão ~ ~ova tra.mita~o
de medidas provisórias dever-se-Ja mtroduz1r a discussão de algumas prerrogativas que o Executivo
retomaria, nos moldes do regime presidencialista em
que vivemos. Desde o infcio, foi colocado pelo Uder
do Governo que a Constituição tem um perfil parlamentarista pelos motivos que todos conhecemos. E
estávamos dispostos a discutir essa questão. Entretanto, hoje, o Governo apresentou o que era, no_ seu
entendimento, a retomada dessas prerrogatiVas.
Deve-se registrar que esses pontos introduzidos no
parecer do Senador José Fogaça, ou seja, as modificações dos art. 48 e 84 da Constituição Federal, foram apresentados hoje pelo Uder José Roberto Arruda. Na reunião, dissemos que analisaríamos essa
_questão para nos posicionarmos por ocasião da votação.
•
Chegamos à conclusão de que essas modificações propostas pelo Governo nos arts. 48 e 84 não
estabelecem - a partir da comparação com outras
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Constltuiçbes -· prerrogativas do Executivo em uma
Constituição presidencialista democrática porque
não encontram paralelo na Constituição de ~ 946,
por exemplo, mas encontram paralelo na Emenda n2
1 de 1969, na Constituição da ditadura militar. Essas
modificações não têm correspondência nem mesmo
na Constituição de 67. No nosso entendimento, elas
não significam a retomada pelo Executivo de prerrogativas que deveriam viger em uma Constituição
presidencialista mais democrática. Ao contrário, essas modificações amparam a retomada, por parte do
Executivo, de prerrogativas baseadas em Constituições autoritárias. E em função desses pontos, não
concordamos em votar o que seria um acordo. Concordamos com o encaminhamento que foi adotado.
O Senador Josaphat Marinho tem razão, inclusive do ponto de vista regimental. Até agora, tudo o
que foi discutido se refere ao art. 62. Na medida em
que estão sendo introduzidas modificações em outros dois artigos da Constituição, é necessário, sim,
que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania avalie essa proposta.
Por outro lado, concordo com a emenda do Senador Roberto Freire. A meu ver, é uma forma de
conciliar a necessidade regimental, levantada pelo
Senador Josaphat Marinho, com a urgência que tem
o Plenário do Senado de apreciar essa matéria, pelos argumentos já apresentados pelos Srs. Senadores que me antecederam.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a posição da Liderança do Bloco de Oposição é tentar
caminhar para um acordo com base no parecer do
Senador José Fogaça, ainda que com uma ou outra
modificação no que diz respeito à tramitação.
Todavia, já adiantamos que é muito diffcil um
acordo, assim como está apresentada a proposição,
no que diz respeito aos arts. 48 e 84 da Constituição. Com relação à medida provisória, ao art. 62,
penso que estamos caminhando bem. Porém, em
relação aos outros artigos, queremos mais tempo
até para tentar apresentar uma proposta alternativa
com base no acordo que devolve ao Executivo certas prerrogativas, dentro do espfrito de uma Constituição presidencialista democrática.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Com a palavra o Senador Esperidião Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, gostaria de fazer
três registras que espero não sejam repetitivos em
relação ao que aqui ouvi.
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Inicialmente, na condição de primeiro signatário de Proposta de Emenda à Constituição n• 1/95
que, acidentalmente, é a ng 1, e à qual se agregaram
as de ngs 4, 11, 20 e 65, objeto de estudo do Senador Josaphat Marinho, desejo extrair desta sessão
uma questão positiva. E vejo uma só: percebo que a
Mesa do Senado Federal e o Presidente desta Casa
obtiveram do Governo algo que nos faltava há, exatamente, dois anos e dois meses, posto que a
Emenda n• 1/95 data de 16 de fevereiro de 1995.
Dois anos e dois meses depois, o Governo disse o
que aceita. Isso é um motivo para comemorarmos.
Esse é o primeiro_ assunto.
Segundo, faço minhas as colocações resumidas pelo Senador Josaphat Marinho - por isso não
vou repeti-las - de que essa matéria, explicita~ pelo
esforço do Senador José Fogaça - que quero aplaudir
- inova. Inova em relação às cinco propostas de
emenda sobre as quais nos Unhamos debruçado infrutiferamente e sem a receptividade do Governo até o
dia de hoje, sem que ele dissesse o que aceitaria
Finalmente, o terceiro ponto, uma solicitação
de natureza técnica, para a qual pediria a boa vontade do Presidente e se da sua boa vontade pudesse
decorrer uma providência, quem sabe, a ajuda da
Consultaria Legislativa. Se possfvel, até a próxima
quarta-feira, quando decidiremos se mandamos ou
não para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania - o que penso deve ser feito -, a Consultoria Legislativa poderia pegar as cinco emendas mais
o texto da proposta substitutiva e fazer, Sr. Presidente, pela relevância da matéria, um quadro comparativo, um verdadeiro exame - se me permite a
expressão - do DNA dessa proposta de emenda
que estamos conhecendo hoje.
Vejo muito pouca relação, na base do DNA legiferante, entre esse texto e o texto da emenda de que
fui o primeiro subscritor. Creio que o DNA vai mostrar
que é negativo: essa emenda não é filha da Emenda
ng 1, não tem laços genéticos, pelo menos com a de ng
1. Posto que, para concluir, a Emenda n2 1, que teve
parecer favorável, solitariamente analisada pelo Senador Josaphat Marinho, tinha como inspiração a Constituição de Santa Catarina, que está funcionando, tem o
instituto da medida provisória, mas não permite sua
reedição. Não há nenhuma relação genética entre
aquela inspiração e esse texto; inclusive muito bom
para análise, porque o Governo com ele concorda.
Peço, Sr. Presidente, que a Consultaria legislativa estabeleça um quadro comparativo entre as
cinco propostas de emenda e esse texto novo, que
difere, inclusive, daquele aprovado pela Comissão
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de Constituição, Justiça e Cidadania no dia 05 de
dezembro de 1996.
Essas são as colocações, Sr. Presidente, e o
pedido que formulo a V. Ex'.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Sr. Presidente, peço a palavra para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao nobre Senador José Roberto Arruda, que vai falar sobre o tema e pode ajudar
os outros.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF.
Para um esclarecimento. Sem revisão do orador) Exatamente, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, quero fazer duas considerações. Efetivamente, concordo com a colocação do Senador Esperidião Amin
porque, de fato, o relatório que o Senador José Fogaça hoje apresenta, nascido devido à Emenda n• 1,
proposta pelo Senador Esperidião Amin, recebeu
contribuições importantes da Câmara dos Deputados. É relevante repetir que estamos fazendo um esforço de entendimento polftico entre o Senado e a
Câmara para uma decisão congressual que resolva
essa questão.
Em segundo lugar, Sr. Presidente -e este é o
segundo esclarecimento -, a devolução ao Executivo de decisões que, no regime presidencialista, devem lhe caber, foi questão colocada logo no infcio
do entendimento. Discutir essa questão parece-me
saudável. O que não me parece saudável é que,
para comprar um automóvel para o VK:e-Presidente
da República faça-se necessária a edição de uma medida provisória; o que não me parece saudável é que
para um engenheiro florestal dirigir uma caminhonete
do Incra, como ele é engenheiro e não motorista, seja
necessária uma outra medida provisória.
Ou seja, infelizmente, o nosso dispositivo constitucional, com viés parlamentarista, fez determinadas amarras ao Poder Executivo no regime presidencialista.
O que se deseja é, nas questões administrativas
que não impliquem custo, devolver ao Poder Executivo
as ferramentas que lhe devem caber. de estruturação
interna, de extinção de cargos, de diminuição de despesas. Com isso, vamos diminuir em muito a necessidade de emissão de medidas provisórias.
Feitos esses dois esclarecimentos, Sr. Presidente, e até no intuito de cumprir o acordo polftico
que está sendo feito com as Lideranças de Oposição e a Câmara dos Deputados, gostaria de pedir
um esclarecimento a V. Ex'
O Senador Roberto FreirW sugeriu que a Comissão de Constituição, Just~â1 e Cidad~mia se reu-
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nisse extraordinariamente nos próximos dias e que a
matéria viesse em definitivo para a votação no plenário do Senado na próxima quarta-feira.
o Sr. Josaphat Marinho- V. Ex' me permite
um aparte?
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Se o Presidente permitir...
O Sr. Josaphat Marinho - Senador José Roberto Arruda, desejo apenas ponderar. Com a sugestão do Senador Esperidião Amin de mandar fazer um levantamento da matéria, fica impossfvel a
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania antecipar qualquer deliberação.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Troquei
idéias com o Senador Roberto Freire e quero ter certeza se esta é a posição que S. Ex' sugeriu: teriamos o seguinte cronograma: na quinta-feira e sextafeira seriam preparados os mapas comparativos; na
segunda-feira é feriado; na terça-feira, a comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania se reuniria para deliberação e não haveria pedido de vista; portanto, na
quarta-feira, terfamos a deliberação final do Plenário.
Esse foi o meu entendimento, mas eu gostaria
de ter confirmada essa questão.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
. - A Mesa se anteCipa aos dois oradores para dizer
que também se antecipa ao requerimento do Senador Josaphat Marinho e, de acordo com o Senador
Bernardo Cabral, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a matéria irá amanhã,
quinta-feira, sexta-feira e terça-feira à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, onde será discutido o assunto por quem tiver maior interesse da Comissão ou não e, na quarta-feira, estará em Plenário
na votação, de acordo com as Lideranças.
O Sr. Pedro Simon - Quando será votada na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Sr.
Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- No máximo na terça-feira. Está prejudicado o requerimento do Senador Josaphat Marinho, que eu
me antecipo de offcio a mandar agora para a ComisSão de ConstituiÇão~-Justiça e Cidadania.
Então, amanhã. a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadaniapoderá se reunir, como também
na sexta-feira e na terça-feira, para que na quartafeira possamos deliberar sobre matéria tão importante, que é o tempo também em que as Lideranças do
Congresso Nacional vão procurar um caminho para
a própria Comissão.
'
O SR. HUMBERTO LUCENA -Sr. Presidente,
peço a palavra.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Com a palavra, pela ordem, o Senador Humberto
Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB.
Para um esclarecimento. Sem revisão do orador.) Eu ia usar a palavra, e o farei rapidamente, diante
do que V. Ex" acaba de dizer porque justamente pretendia colaborar com a Mesa nesse sentido.
V. Ex" fez bem em publicar o parecer que o nobre Senador José Fogaça trouxe ao plenário e não
foi objeto de deliberação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, como bem salientou o nobre Senador Josaphat Marinho.
Pretendia pedir a V. Ex" que, para antecipar a
voiação da matéria, submetesse a votos o requerimento do Senador Josaphat Marinho, para que o
processo voltasse à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; mas V. Ex" preferiu fazê-lo de oHcio. Em última análise, está atendido o Senador Josaphat Marirho, na sua argumentação.
O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Senador Valadares, V. Ex" ainda deseja fazer uso
da palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bioco/PSEH;E. Para um esclarecimento. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, agradeço a V. Ex" pela
liberalidade com que conduziu assunto tão relevante
nesta Casa hoje à tarde. Quero apenas destacar
que estou satisfeito com as providências tomadas,
inclusive com o requerimento ex offlclo que V. Ex"
atendeu do Senador Josaphat Marinho, e me reservarei a fazer comentários sobre a matéria na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para onde
ela voltará, e também no plenário, na quarta-feira.
Muito obrigado.
O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Obrigado a V. Ex".
Ficam, conseqüentemente, também adiados
para o próximo dia 23 os itens restantes de hoje,
que tramitam em conjunto com a Proposta de Emenda à Constituição n° 1, de 1995.
São os seguintes os itens com apreciaÇão
adiada:

-a-

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 4, DE 1995
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição n•s 1, 11 , 20 e 65,
de 1995, e 7, de 1997)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 4, de 1995,
de autoria do Senador Ney Suassuna e ou-

tros senhores Senadores, que acrescenta
parágrafo ao art. 62 da Constituição Federal
(adoção de medidas provisórias), tendo
Pareceres:
- proferido em Plenário, da Comissão
Especial, criada para examinar as matérias,
Relator: Senador Josaphat Marinho, concluindo pela apresentação da Emenda n• 1Pien (substitutiva);
- sob n• 66, de 1997, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (sobre a
Emenda n• 1-Pien, da Comissão Especial),
pela prejudicialidade da matéria, das Propostas de Emenda à Constituição n• 11 , 20
e 65, de 1995, que tramitam em conjunto, e
da Emenda n• 1-Pien, da Comissão Especial; e pela aprovação da Proposta de
Emenda à Constituição n• 1, de 1995, nos
termos da Emenda n• 2-CCJ (substitutiva)
que oferece, vencidos os Senadores Josaphat Marinho, José lgnácio Ferreira, Jefferson
Péres, Epitácio Cafeteira, AntOnio Carlos
Valadares, Ademir Andrade, e em separado,
os Senadores Lúcio Alcântara e José Eduardo Outra.

-9PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 11, DE 1995
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição n°s 1, 4, 20 e 65,
de 1995, e 7, de 1997)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição n• 11, de 1995,
de autoria do Senador Epitácio Cafeteira e
outros senhores Senadores, que dá nova redação ao parágrafo único do art. 62 da
-Constituição Federal (adoção de medidas
provisórias), tendo
Pareceres:
- proferido em Plenário, daComissão
E:special.~ri!ic.léi para examinar a~ matérias,
Relator: Senador Josaphat Marinho, concTUindo pela-apresenfãção âa: Emenda n• 1Pien (substitutiva);
-sob n• 66, de 1997, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (sobre a
Emenda n• 1-Pien, da Comissão Especial),
pela prejudicialidade da matéria, das Propostas de Emenda à Constituição n• 4, 20 e
65, de 1995, que tramitam em conjunto, e da
Emenda n• 1-Pien, da Comissão Especial; e
pela aprovação da Proposta de Emenda à
e
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Constituição nQ 1, de 1995, nos ;.,JliiVS da
Emenda n• 2-CCJ (substitutiva) que oferece,
vencidos os Senadores Josaphat Marinho,
José lgnácio Ferreira, Jefferson Péres, Epitácio Cafeteira, AntOnio Carlos Valadares, Ademir Andrade, e em separado, os Senadores
Lúcio Alcântara e José Eduardo Outra.

-10PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 20, DE 1995
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição n•s 1, 4, 11 e 65,
de 1995, e 7, de 1997)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição n• 20, d6 1995,
de autoria do Senador Roberto Requião e
outros senhores Senadores, que dá nova rsdação ao art. 62 da Constituição Federal
(adoção de medidas provisórias), tendo
Pareceres:
- proferido em Plenário, da Comissão
Especial, criada para examinar as matérias,
Relator: Senador Josaphat Marinho, concluindo pela apresentação da Emenda n• 1Pien (substitutiva);
-sob n• 66, de 1997, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (sobre a
Emenda n• 1-Pien, da Comissão Especial),
pela prejudicialidade da matéria, das Propostas de Emenda à Constituição n• 4, 11 e
65, de 1995, que tramitam em conjunto, e da
Emenda n°1-Pien, da Comissão Especial, e
pela aprovação da Proposta de Emenda à
Constituição n• 1, de 1995, nos tennos da
Emenda n"2-CCJ (substitutiva) que oferece,
vencidos os Senadores Josaphat Marinho,
José lgnácio Ferreira, Jefferson Péres, Epitácio Cafeteira, AntOnio Carlos Valadares, Ademir Andrade, e em separado, os Senadores
Lúcio Alcântara e José Eduardo Outra.
-11PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 65, DE 1995
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição n• 1, 4, 11 e 20,
de 1995, e 7, de 1997)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição n• 65, de 1995,
de iniciativa do Senador Nabor Júnior e outros senhores Senadores, que altera disposi-
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tivos da Constituição Fed~ral (adoção de
medidas provisórias), tendo
Pareceres:
- proferido em Plenário, da Comissão
Especial, criada para examinar as matérias,
Relator: Senador Josaphat Marinho, concluindo pela apresentação da Emenda n°1Pien (substitutiva);
-sob n• 66, de 1997, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (sobre a
Emenda n• 1-Pien, da Comissão Especial),
pela prejudicialidade da matéria, das Propostas de Emenda à Constituição n• 4, 11 e
20, de 1995, que tramitam em conjunto, e da
Emenda n• 1-Pien, da Comissão Especial; e
pela aprovação da Proposta de Emenda à
Constituição n• 1, de 1995, nos termos da
Emenda n• 2-CCJ (substitutiva) que oferece,
vencidos os Senadores Josaphat Marinho,
José lgnácio Ferreira, Jefferson Péres, Epitácio Cafeteira, AntOnio Carlos Valadares,
Ademir Andrade, e em separado, os Senadores Lúcio Alcântara e José Eduardo Outra.

-12PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N"7, DE 1997
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição n"s
1, 4, 11, 20 e 65, de 1995)
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição n• 7, de
1997, de autoria do Senador Pedro Simon e
outros senhores Senadores, que institui os
Atos Normativos Transitórios em substituição às Medidas Provisórias.
(Dependendo de parecer da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, redações finais que serão lidas
pelo Sr. 1° Secretário, Senador Ronaldo Cunha
Uma.
São lidas as seguintes:
PARECER NR 129, DE 1997
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n• 110, de 1996 (n• 320, de
1996, na Câmara dos Deputados).

----~-·~~---~-
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A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n• 11 O, de 1996
(n• 320, de 1996, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo-Quadro sobre a Cooperação nos Usos Pacfficos do Espaço Exterior, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América, em
Brasrtia, em 1° de março de 1996.
Sala de Reuniões, 16 de abril de 1997.- Antonio Csrfos Magalhães, Presidente - Ronaldo Cunha Lima, Relator - Geraldo Melo -Júnla Marlse Marluce Pinto.
ANEXO AO PARECER N° 129, DE 1997
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
Presidente do Senado Federal, nos
tennos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1997
Aprova o texto do Acordo-Quadro
sobre a Cooperação nos Usos Pacíficos
do Espaço Exterior, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da
América, em Brasília, em 1° de março dé
1996.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• É aprovado o texto do Acordo-Quadro
scbre a Cooperação nos Usos Pacfficos do Espaço
Exterior, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América, em Brasília, em 1• de março de
1996.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo-Quadro, bem
como quaisquer ajustes complementares que, nos
tennos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimõnio nacional.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
PARECER N2130, DE 1997
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n• 12, de 1997 (n• 297, de
1996, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n• 12, de 1997 (n•
297, de 1996, na Câmara dos Deputados), que apro-
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va o texto do Acordo-Quadro sobre Cooperayão em
Aplicações Pacfficas de Ciência e Tecnologia Espaciais, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina,
em Buenos Aires, em 9 de abril de 1994.
Sala de Reuniões da Comissão, 16 de abril de
1997. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente Ronaldo Cunha Lima, Relator - Geraldo Melo Marluce Pinto.
ANEXO AO PARECER N°130, DE 1997
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
Presidente do Senado Federal, nos
tennos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° , DE 1997
Aprova o texto do Acordo-Quadro
sobre Cooperação em Aplicações Pacíficas de Ciência e Tecnologia Espaciais,
celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina, em Buenos Aires, em
9 de abril de 1994.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o texto do Acordo-Quadro
sobre operação em Aplicações Pacfficas de Ciência
e Tecnologia Espaciais, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Argentina, em Buenos Aires, em 9 de abril
de 1994.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos tennos
do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao património nacional.
Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
PARECER N2 131, DE 1997
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n• 17, de 1997 (nR 321, de
1996, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n• 17, de 1997 (n•
321, de 1996, na Câmara dos Dej)IJ!ados), que aprova o texto do Acordo sobre Segurança Técnica Relacionada ao Desenvolvimento Conjunto dos Satélites
de Recursos Terrestres, celebrado entre o Governo
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da República Federativa do Brasil e o GÓvemo da
República Popular da China, em Beijing, em 13 de
dezembro de 1995.
Sala de Reuniões da Comissão, 16 de abril de
1997. - Antônio Carlos Magalhães, Presidente Ronaldo Cunha Lima, Relator - Geraldo Melo Júnla Marlse - Marluce Pinto.
ANEXO AO PARECER N2 131, DE 1997
Faço saber que o Congresso Nacional apro• vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nll, DE 1997
Aprova o texto do Acordo sobre Segurança Técnica Relacionada ao Desenvolvimento Conjunto dos &.télltes de Recursos Terrestras, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República Popular da China,
em Beljlng, em 13 de deZembro de 1995.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É aprovado o texto do Acordo sobre Segurança Técnica Relacionada ao Desenvolvimento
Conjunto dos Satélites de Recursos Terrestres, celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Popular da China,
em Beijing, em 13 de dezembro de 1995.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao património nacional.
Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
PARECER Nll132, DE 1997
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução n" 10, de 1995-CN.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução n2 10, de 1995- CN, que
institui o Prêmio Utysses Guimarães do Mérito Democrático.
Sala de Reuniões da Comissão, 16 de abril de
1997. - Antônio Carlos Magalhães, Presidente Ronaldo Cunha Lima, Relator - Geraldo Melo Júnla Marlse - Marluce Pinto.
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ANEXO AO PARECER N° 132, DE 1997
RESOLUÇÃO N" , DE 1997
Institui o Prêmio Ulysses Guimarães
do Mérito Democrático.
O Congresso Nacional resolve:
Art. 12 É institufdo o Prêmio Ulysses Guimarães do Mérito Democrático, destinado a agraciar a
pessoa, natural ou jurfdica, que tenha oferecido contribuição relevante para a causa do aprimoramento
da Democracia, no Pafs.
Art. 2" O Prêmio será conferido, anualmente,
durante sessão do Congresso Nacional especialmente convocada para esse fim, a realizar-se no primeiro dia útil após o dia 5 de outubro.
Art. 3" A indicação dos candidatos à premiação
deverá ser feita à Mesa Diretora do Congresso Nacional, até o último dia útil do mês de agosto, acompanhada de justificativa.
Parágrafo único. É vedado o patrocínio direto
de pessoa jurldica a qualquer nome incfiCado, bem
como a indicação do nome de membro dos Poderes
Legislativos e Judiciário federais, do Presidente da
República e de Ministro de Estado.
Ar!. 42 As indicações de que trata o art. 3" serão apreciadas pelo Conselho do Prêmio Ulysses
Guimarães do Mérito Democrático, composto, no infcio de cada sessão legislativa, por dois representantes indicados pelo Presidente da República,
dois pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, e
cinco, pelo Presidente do Congresso Nacional.
Parágrafo único. O Presidente do Conselho
será escolhido dentre os membros que o compõem.
Ar!. 5° O Conselho apresentará à Mesa Diretora do Congresso Nacional, até o dia 15 de setembro,
três nomes dentre os indicados, que serão submetidos à deliberação do Plenário, considerando-se
agraciado o que obtiver o maior número de votos.
Ar!. 6" O Prêmio consistirá na atribuição de
uma medalha, com a effgie do patrono, em forma a
ser sugerida pelo Conselho à Mesa Diretora do Congresso Nacional.
Ar!. 72 As despesas decorrentes da premiação
correrão à conta da dotação orçamentária da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Art. a• Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Magalhães)
-Os pareceres lidos vão à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1° Secretário em exercfcio, Senador Joel de Hollanda.
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É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO N2 271, DE 1997

Nos tennos do art. 321 do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação, para imediata
discussão e votação, do Parecer referente à redação
final do Projeto de Decreto Legislativo n2 110, de
1996 (n° 320/96, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo-Quadro sobre a Cooperação nos Usos Pacíficos do Espaço Exterior, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América, em
Brasflia, em 1 2 de março de 1996.
- · Sala das Sessões, 16 de abril de 1997.- RomeuTuma.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Ronaldo Cunha Lima, 12
Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1° Secretário em exercício!, Senador Joel de Hollanda.
É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO N2 272, DE 1997

Senhor Presidente
Nos tennos do art. 321 do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação, para imediata
discussão e votação, do parecer referente à redação
final do Projeto de Decreto Legislativo n2 12, de
1997 (n• 297/96, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo-Quadro sobre Cooperação
em Aplicações Pacíficas de Ciência e Tecnologia
Espaciais, celebrado entre o Governo da República
Federativa Brasil e o Governo da República Argentina, em Buenos Aires, em 9 de abril de 1994.
Sala das Sessões, 16 de abril de 1997.- RomeuTuma.

Abrill997

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1° Secretário em exercício, Senador Joel de Hollanda.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N2 273, DE 1997

Senhor Presidente,
Nos tennos do art. 321 do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação, para imediata
discussão e votação, do parecer referente à redação
final do Projeto de Decreto Legislativo n• 17, de
1997 (n• 321/96, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo sobre Segurança Técnica
Relacionada ao Desenvolvimento Conjunto dos Sa·
. télites de -Récurno~rTerrestres,- celebrado entre o
Governo da Republica FederatiVa do Brasil e o Go·
vemo da República_popular da~ China, em Beijing,
em 13 de dezembro de 1995.
Sala das Sessões, 16 de abril de 1997.- Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação final.
Em discussão a tedação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1°
Secretário em exercício, Senador Joel de Hollanda.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N2 274, DE 1997

Senhor Presidente,
Nos tennos do art. 321 do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação, para imediata
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discussão e votação, do Parecer referente à redação
final do Projeto de Resolução n• 10, de 1995-CN,
que institui o Prêmio Ulysses Guimarães do Mérito
.
Democrático.
Sala das Sessões, 16 de abril de 1997. - Ronaldo Cunha Uma.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação finaL
Em discussão a redação finaL (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Passa-se à apreciação do Requerimento n• 270, de
1997, lido no Expediente, de autoria do Senador
José lgnácio Ferreira e outros Senadores, solicitando a realização de sessão especial destinada a homenagear o ex-Senador Eurico Rezende.
Em votação.
As Sr"s e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro para uma comunicação inadiável pelo prazo de
cinco minutos, nos termos do art. 14, VIl, do Regimento Interno.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Para uma
comunicação inadiáveL Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, gostaria de fazer essa comunicação
porque amanhã deve reunir-se a comissão que tratou da securitização da dívida dos produtores rurais,
para tratar desse assunto.
Sempre que ocupamos a tribuna desta Casa
procuramos tratar do processo de alongamento e
securitização das dívidas originárias de operações
de crédito ruraL
Sempre reconheci que esse processo deu um
alento aos produtores rurais ao possibilitar que suas
dívidas fossem prorrogadas em condições mais favoráveis e compatíveis com suas possibilidades e
rentabilidades do setor.
Reconheço também que foi um avanço importante e que o aumento da produção agrícola na presente safra já é, em parte, resultado dessas medidas.
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Entretanto, Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, esse processo, apesar de ter-se consolidado no
_se.gundo St!l'llestre_cl.oano anterior, ainda apresenta
algumas pendências, que necessitam ser equaciO- .
nadas.
Reporto-me, especialmente, às condições mais
favoráveis para renegociação das dividas que excederam ao limite de R$200 mil securitizados e ao recálculo das dívidas, conforme promessa do Governo
FederaL
A renegociação dos débitos excedentes aos
R$200 mil !!SCUritizáve~ é un1 ponto da mais alta importância e que afeta, de maneira significativa, os
chamados 'bolsões de endividamento•, localizados
na Região Centro-Oeste, especialmente em Mato
Grosso, e na regiao de produtores de arroz no Rio
Grande do SuL
Isso porque nessas regiões o perfil do endividamento é mais elevado, em função das caracterfsticas do sistema de produção adotado, que privilegia
propriedades maiores, com conseqüentes níveis de
endividamento mais altos.
Essas-âfviâa:sforam alongadas em condições
que considero, em muitos casos, impagáveis, já que
os agentes financeiros aplicaram sobre as parcelas
excedentes aos limites de R$200 mil o Indica de remuneração básica da poupança, que corresponde à
TA mais juros de 12"/o a 16% ao ano, considerados
elevadíssimos se se considerar a estabilidade da
economia e a rentabilidade das explorações.
O Governo Federal, quando da formalização
do acordo que viabilizou o processo de securitização
das dividas agricolas, assumiu o compromisso de
dar tratamento diferenciado aos produtores rurais
dos 'bolsões de endividamento', o que não foi até
então cumprido.
O segundo ponto, Sr. Presidente, refere-se ao
recálculo das dividas, que constitui um direito garantido aos produtores rurais também por ocasião das
negó(:iaÇôes eqliEf oonstaoa Resolução do Banco
Central n• 2238, de 31 de janeiro de 1996.
Essa resolução do Banco Central estabeleceu
os princípios dó processo de securitização dos débitos rurais e previu uma instância de reavaliação dos
cálculos etetuados pelos agentes financeiros.
Esse recálculo foi posteriormente legitimado
pela Portaria lnterrninisterial n• 226, de 26 de março
de 1996, que criou duas comissões de trabalho: a
Comissão de AvaTiação, para analisar o ~nquadra
mellto dos pedidos dos produtores na lei da securitização; e a Comissão Técnica, para a revisão de cálculo de saldos devedores passíveis de alongamento,
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para verificar a correção dos cálculos efetuados pelos bancos no momento da securttização da divida.
A primeira Comissão, conhecida como coMAV, foi criada e fez o seu trabalho sob a coordenação competente do Dr. Gerardo Fontelles, do Ministério da Fazenda.
Entretanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a comissão de recálculo não foi instalada até o
momento, apesar de decorrido mais de um ano.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é de
fundamental importância que essa Comissão seja
instalada, para que possa ser assegurado aos produtores rurais o direito da revisão dos seus débitos,
aliás, um direito legitimo e que foi objeto de amplas ·
discussões por ocasião das negociações polfticas
que antecederam a formalização desse processo de
securitização das dividas agrícolas.
Assim, Sr. Presidente, ao denunciar essa omissão, apelo para o Governo Federal, especialmente
para os Ministros da Fazenda e da Agricultura, para
que tomem as providências necessárias para a instalação da comissão de recálculo, cumprindo, dessa
maneira, os compromissos assumidos com os Parlamentares e com os produtores rurais do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) Concedo a palavra ao nobre Senador Edison Lobão,
como Líder, para uma comunicação de interesse
partidário, nos termos do art. 14, 11, d, do Regimento
Interno.
S. Ex" dispõe de vinte minutos.
O SR. EDISON LOBÃO -(PFL-MA. Como Líder. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, já tenho me pronunciado desta tribuna, por mais de uma vez, sobre a fundamental importância de ampliarmos substancialmente, em nosso Pais, o ensino profissionalizante, a exemplo do
que já fazem, em todo o mundo, as nações mais experientes.
Especialmente no Brasil - um pais que ardentemente deseja crescer, superando as muitas dificuldades que se antepõem à sua caminhada -, os cursos profissionalizantes deviam merecer absoluta
prioridade. No entanto, não é isso que ocorre.
Há muitos anos venho colhendo depoimentos
de pais de famllia, que gostariam de encontrar para
seus filhos cursos profissionalizantes, ao lado dos
curriculos normais, e não os encontram.
São raros no Brasil, esses cursos. O que se
chama de profissionalizantes, em nossas escolas
tradicionais, não passam de fantasias bem-intencionadas, mas absolutamente inúteis. O aluno adquire
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noções elementares de patologia, por exemplo, que
não o capacitam a coisíssima alguma. Alguns aprendem a dar injeções, mediante eventuais práticas esquecidas nas semanas seguintes.
Não é esse o curso profissionalizante a que me
refiro. Nos cursos autenticamente profissionalizantes
- e mesmo entre os raros que existem no Brasil -,
após conclui-lo o aluno está plenamente capacitado
a exercer profissões como as de marceneiro, mecânico, metalúrgico, enfermagem ou paramédico.
Em nosso Pais, a cada dia convivemos com
multidões de jovens, sadios e inteligentes, que terminam os seus estudos do segundo grau inteiramente
despreparados para iniciar uma atividade profissional.
Devia ocorrer exatamente o contrário: o concluinte do segundo grau devia estar preparado para
uma atividade ecoriOmica, independentemente de
poder ou não cursar uma instituição de ensino superior.
Esse é uma realidade sentida por todos. No
entanto, ainda não se conseguiu dar efetividade à
idéia prioritária dos cursos profissionalizantes, ponto
crucial para o nosso desenvolvimento e para a melhoria da qualidade de vida do brasileiro.
O Presidente Fernando Henrique Cardoso, em
boa hora, sensibilizou-se com o problema e, por
meio do Ministério da Educação, reserva substanciais recursos para a implementação de dezenas de
escolas de ensino profissional em todos os Estados
brasileiros, tema de discurso que recentemente proferi desta tribuna.
Oaf a minha admiração por cursos como os do
s~ 1ai, que silenciosamente trabalha e silenciosamente vai preparando milhares de jovens brasileiros,
notadamente os das classes menos favorecidas,
para as profissões imediatamente aproveitadas pela
indústria.
O Sr. Ney Suassuna- Senador Edison Lobão,
V. Ex' concede-me um aparte?
O SR. EDISON LOBÃO - Concedo o aparte
ao eminente Senador Ney Suassuna.
O Sr. Ney Suassuna- V. Ex" aborda um tema
de real importância para a educação no Brasil. Hoje
existe grande número de cursos de generalidades,
cursos que fazem questão de dar cultura muitas vezes inútil. Ainda outro dia, vi uma prova que pedia o
coletivo de borboleta, que eu mesmo não sabia, e,
para minha surpresa. descobri que $ panapaná. São
atividades que não têm nenhum significado na cultura, na civilização, na realidade de hoje, ao passr
que os cursos profissionalizantes, esses sim, er
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nam a fazer. E um País que tem um grande contingente de estudantes profissionalizados não tem que
ficar esperando o término de um curso superior. Os
estudantes já ingressam no mercado de trabalho,
principalmente numa área que está carente no País,
que é a de serviços. Hoje os serviços são mais caros que os produtos. Realmente é importante que
possamos formar o bombeiro, o eletricista, o mecânico de automóveis - áreas cujos serviços estão
muito caros - •. que, com formação técnica, possa
aluar em microindústrias, pequenas empresas. Solidarizo-me com V. Ex" pelo pronunciamento, por
achar que este é um tema da maior importância para
a formação do nosso povo.
O SR. EDISON LOBÃO - O aparte do Senador Ney Suassuna é de fundamental importância
para o discurso que aqui estou pronunciando, pelo
fato de que se trata de um educador, um especialista na matéria, além de exercer neste momento a Uderança do PMDB. O Senador Ney Suassuna acaba
de ser eleito Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Rscalização do Congresso Nacional, por onde passarão os projetas reivindicando recursos para o ensino profissionalizante.
Portanto, temos desde logo o compromisso do eminente Senador Ney Suassuna de ser um permanente colaborador da tese dos cursos profissionalizantes.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o que
temos hoje no País é uma massa enorme de alunos
nos cursos universitários, que dali saem formados
em Direito, Medicina, Engenharia, e acabam não encontrando mercado para a profissão recém-adquirida. São legiões de brasileiros formados em cursos
superiores que não encontram qualquer aplicação
prática para o esforço que fizeram. Na realidade, o
Brasil tem necessidade de mão-de-obra formada por
cursos profissionalizantes, que não existe.
Sr. Presidente, ainda recentemente recebi o
Relatório de Atividades do Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural - SENAR, referente ao ano de
1995.
Eis aí, Sr"s e Srs. Senadores, um outro exemplo de instituição que, ativada em todo o território
nacional, desempenha importantíssima atuação junto a pequenos produtores e a trabalhadores rurais.
Em 1995, o SENAR atendeu a 390.417 pessoas nas atividades relacionadas com a formação
profissional rural e promoção social, respeitando:> as
especificidades naturais, económicas. histórico-culturais e sociais da cada região onde se t:::rz omsente
com seus cursos e treinamentos de alta quàuticação.
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Interferiu direta ou indiretamente com 146 ocupações nas áreas da agricultura, pecuária, silvicultura, aqüicultura, extrativismo, atividades de apoio
agrossilvo-pastoril e atividades relativas à prestação
de serviços, no campo da formação profissional rural, e 20 atividades relacionadas à saúde, esporte e
lazer, organização comunitária, artesanato e educação, no campo da promoção social.
O Senar trabalhou cerca de 16.503 turmas, levando à conclusão de cursos 251.377 trabalhadores
do meio rural, dando-se ênfase à bovinocuttura de
leite, à aplicação de defensivos agrícolas e à transformação caseira de produtos derivados do leite. Na
-ãrea-de sa:úde, esporte e lazer, organização comunitária, artesanato e educação, formou 139.040 brasileiros.
Regista o referido relatório:'Com o objetivo de
exercer a fomnação profissional rural e a promoção
social, bem como contribuir com o desenvolvimento
sócio-económico do Pafs, o SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural- vem trabalhando intensamente, de forma a buscar uma melhor qualidade de vida para o homem do campo. Possibilitar-lhe
a capacidade de gerenciar o seu próprio trabalho e,
diante de diferentes alternativas, adotar procedimentos adequados para a solução de problema e tomada de decisões.'
E acrescenta num outro trecho:
'1995 foi um ano de grandes realfiãÇô= es. A instituição centrou esforços na capacitação de produtores em regime de economia
familiar, de trabalhadores rurais e suas famílias, e na capacitação de técnicos, instrutores, supervisores e parceiros.'
Sr. Presidente, não conheço a intimidade desses organismos e ignoro, portanto, os mecanismos
dos ~us processos administrativos. No caso do SENAR, é uma instituição que tem um conselho deliberativo composto por representantes dos Ministérios
do Trabalho, da Educação, da Agricultura, do Abastecimento e Reforma Agrária e representantes da organização das cooperativas brasileiras, da Confederação Nacional da Indústria e por cinco representantes da Confederação Nacional da Indústria,
cinco representantes da Confederação Nacional da
Agricultura e cinco representantes da Confederação
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura.
O que avalio são os resultados alcançados,
qiJe fazem o Senar merecedór de todo •O nosso
apoio e estímulo. Instituições como essa vêm suprir,
embora parcialmente. a-ausência dos cursos profissionalizantes que deviam existir em cada escola,
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oferecendo aos brasileiros, especialmente aos mais
jovens, a oportunidade do preparo para um ingresso
atuante na atividade económica de um Pafs que tanto carece dessas qualificações.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Edison Lobão, o Sr. Ronaldo Cunha Lima, 1g Secretário, deixa a cadeira da presir:Mncia, que é
ocupada pelo Sr. Joel de Hollanda, suplente
de Secretário.
O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente,
peço a palavra como Uder.
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Concedo a palavra a V. Ex".
O SR. NEY SUASSUNA (PMDs-PB. Como Uder. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, sr-se
Srs. Senadores, ontem à noite e hoje pela manhã, a
Rede Globo expôs a situação do uso dos anabolizantes no Brasil, algo que realmente preocupa pelos
seus maleffcios. Hoje, no culto ao ffsico, muitos jovens estão ingerindo esses produtos, que inclusive
são vendidos em fórmulas não autorizadas, em fórmulas que são resultado de misturas várias, criando
um verdadeiro mercado negro nessa área. O uso de
anabolizantes provoca osteoporose, vários tipos de
câncer, causa problemas na área reprodutiva, na
área sexual, enfim, são muitos os seus maleffcios.
A propósito, apresentamos um projeto ao Senado da República, que, relatado favoravelmente na
Comissão de Assuntos Sociais pelo Senador José
Alves, deverá chegar, em pouco tempo, a este Plenário. Reservamo-nos para, em melhor oportunidade, fazer um pronunciamento para rememorar os
maleffcios causados pelo uso indiscriminado de anabolizantes.
Hoje desejamos apenas marcar posição, uma
vez que a TV Globo, em duas oportunidades diversas, mostrou à Nação o risco do uso de anabolizantes sem prescrição médica. Mesmo que, em alguns
momentos, possam ser utilizados para melhorar a
saúde, seu uso indiscriminado e sem a competente
supervisão médica toma-se um perigo muito sério
para aqueles que dele fazem uso freqüente.
Muito obrigado.
A SRA. MARINA SILVA- Sr. Presidente, peço
a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) -Tem
V. Ex" a palavra, pelo prazo de cinco minutos.
A SRA. MARINA SILVA (Bioco/PT-AC. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, amanhã, va-
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mos receber, aqui em Brasflia, uma das maiores manifestações que a Capital da República já teve oportunidade de sediar. Trata-se da chegada do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em
uma marcha edificante em defesa da reforma agrária, da melhoria da qualidade de vida e do resgate
de uma dfvida histórica, quase ancestral, que o Brasil tem para com a questão agrária e, principalmente, a sua democratização.
Teremos várias atividades até que aconteça a
grande concentração dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra. Todavia, uma delas faço questão de registrar
aqui, será a recepção a ser feita por várias autoridades. Nesse sentido, todas estão sendo convidadas
para estarem, a partir das 1o horas e 30 minutos,
em frente à Catedral, onde haverá uma pequena
manifestação, da qual participarão alguns artistas de
renome, e algumas autoridades falarão pelo conjunto que ali se fará presente em defesa do movimento
pela reforma agrária.
Sr. Presidente, pensando no que está acontecendo na adesão fantástica de-solidariedade em
apoio à marcha dos sem-terra, observo que este
movimento não é mais dos trabalhadores rurais sem
terra; é o movimento do Brasil que quer encontrar-se
consigo mesmo, que quer dar uma resposta para os
problemas que já não suporta carregar sobre os
seus ombros. É como se tivéssemos um gigante que
começa a movimentar-se no sentido de tirar de si os
seus pesados fardos. E nesse tirar os seus pesados
fardos, vai acumulando for(,.<IS para construir o Brasil
necessário, onde tenhamos possibilidade da democratização da terra, possibilidade de vida com dignidade, assistência técnica, produção e mercado para
milhões de pessoas que não poderão ser inseridas
neste processo de exclusão social se não for pela
democratização da ferra.
U algum tempo atrás uma frase de Albert Einstein, que dizia o seguinte:"Se vejo mais longe do que
os outros é porque me apóio sobre ombros de gigantes." Eu diria que os gigantes estão chegando a
Brasma. Cabe às autoridades, aos homens e mulheres de bem, mas particularmente ao Governo brasileiro, apoiar-se sobre os ombros desses gigantes
para fazer a reforma agrária. A legitimidade necessária, o apoio para que aconteça uma das maiores
ações que um governo já pôde realizar no sentido
do resgate de uma dfvida social, está posta pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.
Hoje, há um consenso construido pela sociedade brasileira. Qualquer Presidente da República gostaria de receber esse presente. E espero que, com

Abrill997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

ciegria, pelos cidadãos, pelos homens e mulheres
de bem deste Pafs e pelo Governo brasileiro, os trabalhadores rurais sem terra sejam recebidos, recebidos para as devidas respostas de que o Brasil precisa.
Estarei lá, Sr. Presidente, para aplaudir, para
ajudar, se houver possibilidade, desejando sinceramente, acima de tudo, que nessa luta não haja vencedores nem derrotados, mas os eternos ganhadores: aqueles que defendem a democracia, aqueles
• que defendem a justiça social, aqueles que defendem a reforma agrária.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Concedo a palavra ao nobre Senador Sebastião Rocha.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Osmar
Dias. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos
Patrocfnio. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador lauro
Campos. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat
Marinho. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Waldeck
Omelas. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Aaviano
Melo. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Romero
Jucá. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador lúcio Aicântara. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu
Tuma. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador José
Bianco.
V. Ex- dispõe de sete minutos.
O SR. JOSÉ BIANCO (PFL-RO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr&s e Srs. Senadores, há poucos dias, o Banco Central, dando
continuidade ao processo de reestruturação do sistema financeiro do Pafs, decidiu pela privatização do
Banco Bamerindus, transferindo seu controle ao
HSBC - Hongkong Shangai Banking Corporation,
com o aporte de recursos do Proer da ordem de cinco bilhões e setecentos milhões de reais, segundo
notfcias veiculadas pela imprensa.
Vem da imprensa, também, a informação de
que, com mais este socorro ao Sistema Financeiro,
já se aproximam de vinte bilhões de reais os recur-
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sos repassados aos Bancos particulares, por intermédio daquele Programa de Estfmulo e Reestruturação do Sistema Financeiro.
Com a solução dada ao Bamerindus, teria o
· Banco Central resolvido os grandes problemas do
Sistema Financeiro, pelo menos no setor privado,
restando agora a questão dos bancos estaduais.
Nessa área dos bancos estaduais, dois casos
monopolizam a atenção a nfvel nacional. Refiro-me
ao Banespa e ao Banerj. O primeiro com mais de
seiscentos agências, ambos atraentes ao capital privado e que devem exigir para concretizar suas privatizações mais alguns bilhões de reais de investimentos.
Além desses dois, três outros bancos estaduais, encontram-se sob intervenção do Banco Central: o de Alagoas, de Mato Grosso e de Rondônia.
Quero referir-me, Sr. Presidente, Sres e Srs.
Senadores, especificamente ao Bercm. Sob intervenção do Banco Central, por intermédio do RAET, há
mais de dois anos, caminha para liquidação pura e
simples ou para ser transformado num mero banco
de fomento, já que a outra hipótese permitida pela
MP 1556-9, seria a manutenção do Banco, Porém,
para tanto, o Governo do Estado, controlador do
Banco, precisaria dispor de 50% do prejufzo acumulado, hoje calculado em tomo de R$ 230 milhões.
Ora, o Governo do Estado evidentemente está longe
de dispor de R$115 milhões.
Algumas considerações precisam ser registradas:
a) Ca~;sa-me profunda estranheza que o Banco
Central tenha demorado mais de dois anos para
chegar, afinal, à conclusão de que a situação do
Banco é insustentável. Ora, estou absolutamente
certo de que, com 4 meses dentro do banco estadual, o Banco Central detinha conhecimento suficiente para saber esse mesmo resultado.
b) Se tivesse, então, chB.mado o Governo do
Estado, como controlador, naquela ocasião, certamente seria mais fácil buscar-se uma solução que
não a liquidação, pois, então, o "furo" era consideravelmente menor. Mas o Banco Central assim não
agiu. Esperou terminar o prazo do RAET para então
declarar a diffcil situação do Banco Estadual. Vejam
V. Ex-s que o mesmo procedimento ocorreu com os
dois outros bancos estaduais. Quis o Banco Central
que a situação chegasse a esse ponto? Foi propositado? É o Banco Central responsável pelo' prejufzo
acumulado durante o perfodo em que está à frente
do Banco Estadual?
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c) Nesse período, ocorreu o lamentável fato de
a Agência do Beron em São Paulo ter sido utilizada
para movimentar a inacreditável soma de quase 2
bilhões de reais do dinheiro sujo dos precatórios.
d) Conforme afirmou recentemente um alto
funcionário do Banco Central, na presença de um direter da mesma instituição, em audiência com a presença de diversos parlamentares, a culpa é do Sr.
Governador Valdir Raupp, que solicitou a intervenção e não cobrou antes uma solução do Banco Central, quando tinha por obrigação saber que situação
do Banco Estadual se agravava dia a dia, e que todos os meses são publicados balanceies e no final
do ano o Balanço.
· De fato, o Governador Valdir Raupp, ao assumir o Governo, declarou de público que a -situação
do Banco era precária e que o mesmo iria sofrer intervenção, o que agravou de forma irremediável a situação da instituição.
De quem é a culpa? Quem são os responsáveis por esse débito monstruoso para as já combalidas finanças do Estado? Alguém será responsabilizado?
Até agora, Excelências, sabe-se apenas que o
Estado terá de arcar com todos os prejuízos, que alcançará a absurda soma de quase R$300 milhões,
quando se contabilizarem os direitos trabalhistas devidos aos funcionários. Inacreditável!
Faço, Sr. Presidente, um apelo aos Srs. Diretores do Banco Central, ao Sr. Ministro da Fazenda,
Dr. Pedro Malan, e, inclusive, a Sua Excelência, o
Presidente Fernando Henrique Cardoso, no sentido
de rever essa situação do Beron, argumentando o
seguinte:
1 - O Estado de Rondônia teve um crescimento acelerado nessas duas décadas passadas, bastando afirmar que crescemos de 100 mil habitantes
para 1 milhão e 600 mil habitantes; de dois, para 50
Municípios; a safra de café que se inicia atingirá 1
milhão e 500 mil sacas; nosso rebanho bovino chega a 5 milhões de cabeças; somos o segundo produtor de café do País; nossa produção de arroz, feijão
e milho é bastante considerável e continuamos a ser
um dos maiores produtores de madeira;
2 - o Beron presta um serviço social essencial,
pois, como a maioria dos Municípios, situa-se fora
do eixo da BR 364, onde estão as melhores praças;
somente o Beron mantém agência ou posto de serviço nesses Municípios;
3 - o fechamento dessas agências e postos de
serviço causará indiscutíveis transtornos e profunda
dificuldade ao desenvolvimento que ali vem se pro-
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cessando, além dos dissabores e prejuízos incaiculáveis a milhares de pessoas físicas e jurídicas;
4 - jamais defendi nem defenderei que os bancos estaduais sirvam para que qualquer governante
inescrupuloso pratique qualquer tipo de negociata,
de maracutaia, como, aliás, reafirmo a necessidade
de exemplar punição a todos os que operaram irresponsavelmente os recursos do banco em qualquer
época; mas entendo que, doravante, com o fechamento de dezenas de bancos e outras instituições financeiras, o Banco Central possuirá uma melhor capacidade fiscalizadora e, portanto em condições de
evitar QUalquer Elesvio;
5 - como, de qualquer forma, liquidado ou
transformado em banco de fomento, o Estado arcará
com o prejuízo, basta uma mudança na Medida Provisória n• 1.556-9, se assim quiserem as autoridades
federais, e o Banco Central estará apto a emprestar
acr Governo ao Estado não apenas 50%, conforme
determina o art. 6" da referida medida provisória,
mas os 100% necessários a cobrir o "furo•, e assim
se evitará a extinção do Beron;
6 - não há que se talar que o banco continuará
gerando prejuízo, pois, decidindo-se por sua manutenção, é possível estabelecer compromissos com
os órgãos públicos, com o setor empresarial e com
os funcionários do banco, que, não tenho dúvidas,
fortalecerão substancialmente as condições do Banco, que saneado, passarão a render lucros;
7 - o Estado assumirá o resultado do "furo•,
acrescentando esse valor ao já estabelecido na negociação da rolagem da dívida do Estado, que atingiu menos de R$200 milhões. Bastará, então, alterar
o prazo de pagamento, hoje estabelecido em 15
anos, para 30 anos, prazo este concedido a todos os
demais Estados que rolaram suas dívidas;
8 - se é verdadeiro que se investiu R$20 milhões do Proer para sanear bancos particulares, com
tão-somente 1% desse valor saneia-se o banco do
meu Estado, evitando-se a demissão de aproximadamente mil funcionários e o desaparecimento de
uma instituição financeira necessária ao desenvolvimento de importante fronteira agropecuária.
Por todas essas razões, Sr. Presidente, Srls e
Srs. Senadores, é que me dirijo às autoridades mencionadas, especialmente ao Presidente Fernando
Henrique Cardoso, apelando para que revejam a decisão de extinguir o Beron, decisão esta que tem
causado profunda angústia a todos os rondonienses
e, se concretizada, se constituirá em entrave ao
crescimento de Rondônia, exatamente agora que
todo o povo daquela região distante e sofrida, se en-
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tusiasma com a facilidade de escoamento de nossa
vezes. Os 50% mais pobres tiveram, entre os anos
produção, através da Hidrovia Madeira Amazonas,
sessenta e noventa, redução de 18 para 12%, eninaugurada por Sua Excelência o Presidente Ferquanto a dos 20% mais ricos elevou-se de 54 para
nando Henrique Cardoso há apenas três dias.
65% no mesmo período.
Disse-me, recentemente, um homem do povo:
A pobreza do Brasil assume múltiplos aspec'É como se se desse com uma mão e se tirasse com
tos, resultantes de diversidades de ordem ffsica,
a outra.'
económica e social, associando-se às doenças
Ainda estou confiante na sensibilidade de nosemergentes e reemergentes em um caldo de cultura
sas autoridades.
oecessário e_suficie_nte para massacrar ainda mais a
nossa população, através de uma ação fragilizadora
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
e de óbitos prematuros.
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - A
Presidência lembra aos Srs. Senadores que o ConComo não sou um especialista em doenças ingresso Nacional está convocado para uma sessão
fecciosas e parasitárias, mas sim um tisiologista,
hoje, às dezoito horas e trinta minutos, quando seprocurarei traduzir para os Senhores a expressão
maior da tuberculose em nosso Pafs e, por via de
rão apreciadas mensagens presidenciais.
conseqüência, poderão as senhoras e os senhores
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Os
Senadores pressuporem o que estaria acontecendo
Srs. Senadores Lucfdio Portella, Flaviano Melo, Gilcom as outras doenças citadas.
berto Miranda, Odacir Soares, Lúcio Alcântara, Joel
de Hollanda e Emandes Amorim enviaram discursos
A tendência de declínio da taxa de incidência
à Mesa para serem publicados na forma do disposto
da tuberculose registrada na década de oitenta
no art. 203 do Regimento Interno.
transformou-se num perigoso aumento anual de novos casos de doença, inclusive em cidades imporS. Ex"s serão atendidos.
tantes como o Rio de Janeiro. Cerca de seis mil óbiO SR. LUCÍDIO PORTELLA (PPB-PI) - Sr.
tos registrados anualmente no Pafs são atribuídos à
Presidente, S~s e Srs. Senadores, acabo de receber
tuberculose. Em 1995 foram notificados 91.013 cao Plano de Ações e Metas Prioritárias do Ministério
sos
de tuberculose de todas as formas no Brasil, das
da Saúde relativo ao biênio 1997/98, três dias após
quais a metade de forma pulmonar bacilífera. Entre
a comemoração do Dia Internacional da Saúde, num
os 258.616 pacientes sintomáticos respiratórios exaano que é considerado o ANO DA SAÚDE NO BRA-míl'ladi::is, mais de 10% resultaram positivos aó exaSIL.
Malgrado nosso progresso em diversas áreas,
me de escarro. A região norte apresentou a mais
nosso desenvolvimento !enológico e 0 Yolum~ c:!o___ _e!e\fada _tal(~ de incidência de formas pulmonares
serviço de saúde pública no Brasil, ainda não temos
positivas a baciloscopia, seguida de minha região, a
grandes razões para comemorar. Questões transnordeste. Mas o Estado do Rio de Janeiro, no privilegiado centro-sul, foi individualmente o que regiscendentes nessa área nos chamam a atenção. É 0
Irou as taxas de incidência mais elevadas em 1995,
caso de doenças emergentes como a AIOS, as hetanto de todas as formas de tuberculose, quanto da
palites "C' e 'E' e o ebola, e as reemergentes, como
a tuberculose, o cólera, a malária, a febre amarela e
pulmonar bacilffera.
a esquistossomose.
Além de todos estes fatores, como já é de noO aparecimento e o reaparecimento dessas
tório conhecimento público, a tuberculose é a terceidoenças estão a merecer cuidados especiais e redera causa de infecção oportunista associada à AIOS,
brados das autoridades de saúde pública, objetivanestando presente em 15% dos casos dessa síndrodo uma melhor vigilância sanitária e a busca de nome notificados ao Ministério da Saúde.
vos recursos técnicos e financeiros na abordagem
Embora o percentual de cura de casos novos
de controle destas doenças. Este fenômeno também
esteja próximo à meta das autoridades sanitárias, a
demonstra que, embora a economia brasileira tenha
multirresistência às drogas tuberculostáricas é uma
elevado a renda média em todos os estratos sociais
questão preocupante, como indicam alguns estudos
da população, estes não foram igualmente beneficiarecentes.
dos, aumentando os diferenciais existentes.
Um inquérito epidemiológico nacional para deA razão entre a renda média dos 10% mais riterminar com maior precisão a magnitude do problecos e dos 40% mais pobres é cerca de 30 vezes, enma está em andamento.
quanto na maioria dos países com grau de desenA realidade da tuberculose, uma triste realidavolvimento comparável ao do Brasil é de apenas 10
de, está demonstrando a urgente necessidade de
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um corr.iJ ...... usso yovemamental mais aju:st..uo ao
momento caótico da administração da saúde pública, desestruturada para o enfrentamento dos problemas, asfixiada financeiramente e claudicante em
seus aspectos gerenciais.
Embora esteja consubstanciada no Plano de
Ações e Metas do Ministério da Saúde a intensificação do combate à tuberculose, priorizando a execução de ações estratégicas em 230 municfpios,nheço que, se não forem tomadas providências imediatas, certamente a sociedade brasileira pagará um
preço muito alto, em doenças e mortes, principalmente devido ao descaso como estão sendo encaradas as doenças emergentes e reemergentes, das
quais a tuberculose tomou-se lamentavelmente emblemática.
·
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. FLAVIANO MELO (PMDB-AC) -Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero chamar a
atenção para a denúncia feita, em março último,
pelo deputado estadual Edivaldo Magalhães (representante do Partido Comunista do Brasil) e que está
sendo investigada por autoridades locais:
Trata-se da informação de que a Organização
Não-Governamental Selvaviva, dirigida por um austrfaco naturalizado brasileiro chamado Ruedfger Von
Reninghaus, com residência em São Paulo, estaria
praticando pirataria genética no Acre, na região do
Vale do Juruá, nas áreas dos fndios Caxinawa, Katukina e Poyanawa.
Segundo o deputado, a organização estaria cadastrando as plantas, frutos, cascas, resinas, entre
outros produtos utilizados na medicina indfgena e
oferecendo estas informações para laboratórios farmacêuticos como Johnson & Johnson, Hoescht,
Bayer, Ciba-Geisy, Sandoz e Lilly. Estas empresas
estariam financiando o trabalho da organização.
O austrfaco, conhecido pelos fndios como Rogério, estaria oferecendo alimentos, medicamentos e
insumos agrfcolas às comunidades locais em troca
dos conhecimentos dos pajés indfgenas, incluindo
nomes das plantas e todos os outros produtos usados para cura, como os utilizam e onde encontrá-los.
A organização estaria mantendo até seis viveiros das plantas medicinais coletadas pelo austrfaco
com base nas informações dos fndios: três em Tarauacá, dois em Cruzeiro do Sul e um em MAneio
Lima. A intenção seria instalar minilaboratórios das
empresas abastecidas com as informações passadas por Ruedfger, que iriam estudá-las e enviar os
resultados para suas sedes.

reco-
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f:x1s •., urn pro:>pe'.:.;u de propaganda- que deu
origem às denúncias -, onde a Selvaviva oferece,
aos laboratórios interessados em financiá-la, o acesso a estes viveiros. Seriam exatamente os laboratórios abastecidos com as informações de Ruedfger
que estariam fornecendo os medicamentos que ele
dava às comunidades locais em troca dos conhecimentos indfgenas.
Há, inclusive, suspeitas de que integrantes
desta organização estariam adquirindo uma extensa
área ao longo do rio Azul, na região da Serra do
Moa - hoje transformada no Parque Nacional do Divisor e considerada área de maior biodiversidade do
Planeta.
Uma comissão de sindicância da Assembléia
Legislativa do Acre investiga o caso. Já ouviu lideranças da União das Nações lndfgenas (UNI), Conselho lndigenista Missionário (CIMI), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA}, Instituto de Meio
Ambiente do Estado (IMAC), Fundação Nacional do
fndio (FUNAI) e o próprio Ruedfger Von Reninghaus.
Conforme foi apurado até o momento, desde
1988 Ruedfger atua na Região, sendo que a atuação da Selvaviva é notada a partir de 1992. Todavia,
a entidade não tem autorização dos órgãos arrt:Jientais federais ou estaduais para fazer expedições ou
visitas cientfficas à região, conforme exigido por lei,
e nem autorização da Funai para entrar em áreas indfgenas.
A Selvaviva sequer existe juridicamente. No
prospecto de propaganda que distribui, a entidade
afirma ser registrada no Cartório de Cruzeiro do Sul.
Lá, porém, não existe qualquer registro da organização.
De concreto a seu respeito há somente a publicação, no Diário Oficial do Estado, do que seria seu
estatuto, sendo que até o endereço que a organização informa como sendo local de sua sede, em Cruzeiro do Sul, não existe.
Descobriu-se, ainda, que a Selvaviva também
tem atuação nos municfpios de Porto Walter e Thaumaturgo, na fronteira do Acre com o Peru, para onde
representantes da sindicância deverão ir em busca
de mais informações.
Conforme o deputado Edivaldo Magalhães, integrante da comissão de sindicáncia, o depoimento
de Ruedfger foi contraditório. Ele não conseguiu explicar os objetivos do seu projeto. Mas confirmou
que os medicamentos que fornece às comunidades
locais são dos laboratórios já citados, principalmente
da Bayer.
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Disse que a Selvaviva é composta por sete
membros que, como ele, vivem em São Paulo. Dois
deles realmente seriam proprietários de dois seringais na região da Serra do Moa, onde deveriam implantar o que denomina de projeto piloto de resgate
da medicina tradicional da região, mas com a transformação da área em parque nacional, a área foi desapropriada. Então, passaram a aluar nos Municfpios onde mantêm os viveiros.
Sobre a· inexistência da sede da organização
em Cruzeiro do Sul, disse que a entidade não tem
sede para não gastar dinheiro e que as visitas às comunidades são feitas, em média, de três em três
meses.
Quanto ao financiamento da Selvaviva, Ruedfger -que diz ter sido diretor-executivo da Wõlkswagem do Brasil durante 30 anos, estando atualmente
aposentado - assegurou apenas que tinha peças
valiosas em casa e foi vendendo para investir na região.
O Ministério público do Acre também já abriu
inquérito para apurar o caso, atendendo representação do deputado Edivaldo Magalhães, CIMI e
UNI. Inclusive, na semana passada, também ouviu o
representante da Selvaviva.
Como se pode ver, Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, é uma denúncia grave e que precisa ser
investigada, também, pela Polfcia Federal. Até porque denúncias semelhantes não são raras na região. Autoridades que investigam o caso, crêem, inclusive, que a Selvaviva é apenas o fio da meada.
Tudo isso, portanto, deixa claro a necessidade
de um controle da atuação das organizações que
aluam na região. Até mesmo para facilitar o trabalho
daquelas em situação regular e que prestam bons
serviços à comunidade.
Isso, Srs. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
vale para todo o Braril e traz uma certeza: é preciso
uma legislação que regulamente a atuação das
ONGs no Pafs.
O assunto, aliás, foi levantado há pouco tempo
pela presidente do Conselho Cumunidade Solidária,
Ruth Cardoso. Ela pretende propor ao Legislativo
mudanças na lei que dispõe sobre a concessão de
títulos de utilidade pública, de torma que estas organizações, sendo registradas no Ministério da Justiça,
submetam-se a alguma espécie de controle oficial.
Hoje, na verdade, o Brasil não tem idéia de
quantas organizações estrangeiras trabalham no
Pafs. E nem controle sobre as instituições que possuem autorização para aluarem em território brasileiro. Há alguns meses, o Ministério da Justiça divul-
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gou que iria fazer o cadastramento de todas estas
entidades, mas ainda não se sabe os resultados.
É certo que dentre estas instituições, há as
que, mesmo sendo de origem estrangeira, têm reconhecido serviço prestado à população. No entanto,
existem as que ninguém sabe a origem ou atuação,
corno esta, denunciada no Acre, que coloca em xeque as demais que fazem um trabalho sério.
Isso sem contar com as várias entidades religiosas que atuam na área indfgena. Ao que se sabe,
nem a própria Funai tem controle de quem está nessas áreas, a forma de trabalho desenvolvido, quem
·são, de onde vêm e-o que querem. o pior é que -tais
entidades são conhecidas pelo Governo Federal
que, no entanto, não as controlam.
As únicas instituições atu?lmente controladas,
mesmo assim precariamente, são as entidades detentoras de tftulos de utilidade pública federal. Digo
precariamente porque, segundo se tem informações,
no Ministério da Justiça;âe cincfe ·parte fiscallzaÇão
, não há pessoal suficiente para este trabalho. Das
vezes que houve uma investigação, diversas entidades irregulares tiveram tftulos cassados.
No entanto, é preciso que o Brasil adote medidas de controle das Organizações Não-Governamentais. As sérias, sabe-se como agem. As suspeitas, pouco ou quase nada se sabe.
A única legislação existente no Brasil sobre o
assunto é a -Leí que iegl.llamenta a concessão de tftulos de utilidade pública pelo Governo Federal.
Mesmo assim, é completamente ultrapassada. Datada de 1935, só foi regulamentada na década de 60.
Desse perfodo até hoje, nada mais apareceu para
modernizar a politica de controle destas instituições.
Enquanto isso, repousa no Gabinete Civil da
Presidência da República, um projeto do próprio Governo modernizando a concessão de tftulos de utilidade pública. Toma mais severo o controle, tira o
conceito paternalista do Estado - que em muitos casos isentavam instituições de ·impostos e taxas previdenciários.
Isso tomou-se tão costumeiro que, hoje, existe
até plano de saúde, de renome nacional, considerado como entidade de utilidade pública. Ou seja, uma
empresa privada que cobra por seus serviços e não
faz caridade e que, pela lei, iguala-se a uma Santa
Casa de Misericórdia que faz trabalho sem fins lucrativos e meramente filantrópico.
É preciso, Sr. Presidente, Sr"s e SfS. Senadores, não confundir entidades sérias com as não sérias. É preciso que as ONGs sejam tratadas da mesma forma que as entidades sem fins lucrativos, a
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quem são dadas concessões de tftulos de utilidade
pública. E que estas instituições sejam fiscalizadas
com seriedade.
É necessário, além de tudo, que o Governo
faça, o mais rápido possível, um sistema de controle
e leis que possam reger as ONGs instaladas no Brasil, ou mesmo as brasileiras. Esta medida não será
boa somente para a população e para o Governo,
mas também para as próprias organizações. Separando-se o joio do trigo, aquelas regulares e que
prestam realmente serviços à população, com certeza terão maior credibilidade e facilitadas suas ações.
Há que se ver, inclusive, que o quadro social
do Continente Europeu, de onde provêm a quase totalidade dos recursos absorvidos pelas ONGS do
Terceiro Mundo, vem determinando uma drástica redução dos financiamentos, o que tem resultado no
cancelamento de programas, demissão de pessoal e
até mesmo o fechamento de muitas organizações.
Por outro lado, são poucos os investimentos do
empreendedor privado brasileiro nesta área. Há que
se observar, porém, que o Instituto Brasileiro de
Análises Sociais e Económicas - IBASE, fundado
em 1981, pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, na década de 80 tinha 90% de suas despesas
custeadas por financiamentos de fora. Atualmente,
sobrevive com 70% do seu orçamento coberto por
recursos que arrecada no país. enquanto a própria
legislação brasileira dificulta a participação de pessoas ffsicas nesse tipo de atuação.
Certamente, além da competência, a credibilidade pessoal do Betinho influenciou nesse avanço.
Creio, assim, que, a partir do momento em que se
identificar quais as Organizações Não-Governamentais que realmente atendem à população, estas terão o apoio que precisam e poderão ajudar ainda
mais a comunidade brasileira.
MLiito obrigado!
O SR. GILBERTO MIRANDA (PFL-AM) - Sr.
Presidente, Sras e Srs. Senadores, todos sabemos
que a produção de alimentos remonta à pré-história,
quando o homem, abandonando os hábitos nõmades e caçadores, tomou-se sedentário e iniciou o
cultivo das lavouras para pro.rer sua subsistência
diária.
Em um segundo momento, o produto de seu
trabalho, tomando-se superabundante para o consumo de seu grupo familiar ou tribal, passou a servir
para a troca com outros grupos, enriquecendo sua
dieta e estabelecendo o comércio em sua forma
mais antiga: o escambo. E assim, passo a passo, à
medida que o povoamento do planeta e o número de
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bocas a alimentar aumentaram, a agricultura tomou
vulto e se tomou uma das atividades económicas de
maior relevância. Criou-se assim a intrincada malha
do sistema que conecta o produtor e o consumidor,
estejam eles onde estiverem, e por maiores que sejam as distâncias a separá-los.
Contudo, apesar da gigantesca produção mundial de alimentos, cerca de um terço da humanidade
sofre de carência nutricional, quando não está simplesmente morrendo de fome, como acontece neste
exalo momento em diversos países africanos.
Esse quadro, descrito de forma sucinta e genérica, mostra a importância do planejamento agrícola
para qualquer nação moderna. Dessas que o Brasil
almejaserl
A população de um país é o seu maior patrimõnio; fonte de sua cultura e força motriz de seu desenvolvimento. É, pois, de valor estratégico insofismável que um projeto de desenvolvimento agrícola
seja parte prioritária de qualquer programa de governo para um Brasil forte e equilibrado no século vinte
e um.
Planejamento agrícola que começa pela garantia de plantio e colheita de produtos em quantidade e
diversidade adequadas às necessidades internas e
aos objetivos de exportação do País. Que exige o
beneficiamento e a estocagem consentâneas com
cada produto. E passa pela existência de um sistema de transporte· e comercialização na justa medida
da produção alcançada, das necessidades da população em todo o território nacional e da localização
dos portos disponíveis para a exportação. Do produtor ao consumidor, monta-se uma cadeia onde todos
os elos devem funcionar eficazmente para o sucesso de um projeto de produção de alimentos que garanta o abastecimento interno e gere excedentes
para a exportação.
Não é por acaso que Europa e Estados Unidos
subsidiam fortemente seus respectivos produtores e
garantem-lhes mercados internos, além de dar-lhes
retaguarda para a conquista de mercados externos.
Nós devemos fazer o mesmo. É uma questão vital
para nossa economia.
Nossa produção agrícola é altamente diversificada. Extraímos de nosso solo produtos de toda sorte. Desde os altamente perecíveis, como frutas, verduras e legumes, até os facilmente estocáveis e de
durabilidade consideráve:, como arroz, milho, soja,
algodão e outros.
,
Todavia, o Brasil produz safras agrícolas muito
abaixo de sua potencialidadé. Dá-se mesmo ao luxo
de perder, a cada ano, um percentual apreciável de
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grãos e hortifrutigranjeiros por uma série de práticas
equivocadas. Muitas delas seriam facilmente evitáveis, se o Pafs contasse, pelo menos, com um esboço de polftica agrfcola e uma melhor infra-estrutura
de abastecimento.
Na verdade, essa enorme cadeia de desperdfcios e perdas começa antes mesmo do plantio,
quando os produtores rurais já condenam suas safras a uma baixa produtividade pelo uso inadequado
de insumos, como sementes, fertilizantes e defensivos agrfcolas, e termina na lata do lixo das residências, já que, por questões culturais, muitos brasileiros acabam jogando fora uma parte considerável de
produtos alimentfcios, seja por não saberem extrair
deles toda a sua capacidade nutricional, seja por absoluto esbanjamento à mesa.
·
Se não levarmos em conta esses dois extremos, o produtor e o consumidor, há n.> percurso entre eles ralos por onde escoa boa parte de tudo que
é produzido nos campos brasileiros. Irónico é que
apesar do consenso sobre a existência de perdas,
não se tem a menor idéia sobre o seu real montante,
que pode variar de dez a quarenta por cento da safra bruta, conforme a fonte de informação e a base
de coleta de dados utilizada.
Análise feita em 1954 já dava conta de uma
margem de perda variando entre vinte e cinco e quarenta por cento do total de grãos produzidos, conforme o relatório O Problema da Alimentação no Brasil.
Transpondo-se essa faixa de perda para a safra
atual, de cerca de oitenta milhões de toneladas, terfamos perdidas entre vinte e trinta e dois milhões de
toneladas. Tais números configuram um escândalo
sem par neste Pafs, sobretudo se considerarmos a
multidão de brasileiros que mendigam um prato de
comida em todos os recantos do território nacional.
Para dar aos Nobres Pares a justa dimensão
dessa verdadeira catástrofe nacional, relato o resultado de estudo da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, com base em
dados colhidos pela Fundação João Pinheiro, de Minas Gerais, e pela Fundação Getúlio Vargas, em nfvel nacional. O citado estudo chegou à estimativa de
que em 1992, num universo de vinte e oito produtos,
as perdas agrfcolas no Brasil foram de 1,6 bilhão de
dólares em grãos, 3,8 bilhões em hortigranjeiros e
3,3 bilhões em frutas, perfazendo um total de 8, 7 bilhões de dólares.
Seriam dados surrealistas, não fossem uma
triste realidade. Tal perda corresponderia a incinerarmos uma vez e meia a safra 96/97 de soja, que
deve render 5,7 bilhões de reais aos prOdutores,
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conforme os números apresentados pelo jornal Fo.lha de S.Paulo, no suplemento Gula Da Safra, do
dia 25 de março último.
No caso dos grãos, sabe-se que as perdas
maiores ocorrem na colheita e armazenagem. Na
colheita, devem-se principalmente à incorreta operação das colheitadeiras, pois os agricultores mecanizam suas propriedades, mas não regulam corretamente suas máquinas de acordo com as caracterfsticas do produto cultivado e do terreno no qual se dá
o plantio. A qualificação da mão-de-obra para o manuseio eficiente-dessas máquinas é quase inexistente, maximizando as perdas.
É sobejamente conhecido o problema de armazenagem no Pafs. Dispomos de capacidade certamente suficiente para estocar a safra. Contudo, boa
parte do parque de armazéns não está adequada
aos produtos a que se destina nem à região climática onde está implantada. Falta tecnologia de estocagem e controle da conservação dos produtos. Falta
controle de estoques, vendendo-se produtos de safras recentes e deixando-se apodrecer a produção
de safras mais antigas. A CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, declara-se equipada para
exercer rfgido controle sobre os estoques reguladores do governo. Mas e o resto de nossa safra? Não
deveria o Governo exercer seu poder fiscalizador
para garantir sua qualidade para o consumo interno
e externo?
o problema de perdas continua nas estradas
de escoamento da safra. São rodovias mal conservadas ou precariamente construfdas. São muitas vezes milhares de quilómetros que um produto deve
percorrer, mal acondicionado, até chegar a seu destino, seja na cidade, seja no porto, seja no entreposto. São ferrovias mal conservadas e uma malha mal
distribufda para atender ao escoamento da safra.
São hidrovias sub-exploradas, quando se sabe que
o Brasil é talvez o Pafs do mundo melhor dotado
desse modo de transporte, o mais barato entre todos.
Quanto aos hortifrutigranjeiros, começamos a
perdê-los na colheita inadequada. Retirados do campo de plantio, nem sempre são imediatamente acondicionados para comercialização, provocando perdas antes mesmo de embalados. Quando embalados, o são muitas vezes em caixas de madeira áspera, com peso lfquido de vinte quilos, o que provoca o esmagamento das unidades colocadas na parte
inferior das caixas. Chegados aos ' revendedores,
boa parte se perde na hora da comercialização por
manuseio inadequado nos estandes de exposição.
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Nesse estágio a perda só não é' ma1or porque ain\.ia,
temos muitos brasileiros que, por falta de recursos,
são obrigados a irem aos mercados ao final do dia,
colher o que vulgarmente chamamos de •xepa", ou
seja, os produtos que, espalhados pelo chão, não
serão mais comercializados, e seriam jogados ao
lixo, não servissem eles para matar a fome desses
marginalizados da sociedade.
Se pudéssemos fazer um resumo de nossa
produção agrícola, diríamos que somos verdadeiros
mágicos, pois, apesar de perdermos muito nos dascaminhos de nosso sistema, ainda produzimos o suficiente para fazer do produto agrícola nosso principal item de exportação.
Não basta colocar dinheiro no sistema. É preciso ,
dar-lhe sustentação e aumentar-lhe a produtividade.
Não basta financiar a safra. É preciso investir
em melhoria da capacitação de nossos produtores
rurais.
Não basta construir armazéns. É preciso que
eles sejam implantados onde há efetiva demanda e
onde se dá a expansão da fronteira agrícola. É preciso que sejam adequados aos produtos estocados
e dotados de tecnologia e controle que garantam a
qualidade e vida útil dos estoques.
Não basta transportar do campo para a cidade
ou para os portos. É preciso que o transporte seja
seguro, ao preservar a qualidade do produto, por
meio da rapidez de deslocamento, do adequado
acondicionamento e da distribuição ágil.
Desvendada a magnitude e a relevância da
produção agrícola para um Brasil de cento e sessenta milhões de habitantes, não há como fugir da elementar constatação de que cabe ao Governo Federal o estabelecimento de uma política para o setor.
Cabe-lhe estabelecer metas e meios de produção
para curto, médio e longo prazos, dentro da visão
estratégica de que a agricultura é uma questão de
segurança nacional, e uma das alavancas do processo de desenvoMmento social e econOmico deste Pafs.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, lendo O Globo de 8
do corrente, tomei conhecimento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade que a Confederação dos Servidores Públicos Federais (CONDSEF) anuncia irá
mover, junto ao Supremo Tribunal Federal, contra o
governo, por este se negar a conceder reajuste salarial para o funcionalismo.
Lembrando que os servidores estão sem rea·
juste desde fevereiro de 95, o autor da dita matéria
acrescenta que a iniciativa do CONDSEF foi inspira-
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da erro wrj'est~.:hlo Miribt.ú Marco Aurélio de Mello,
1
do STF.
Seria do entendimento do Ministro, prossegue
a reportagem, que a Constituição é clara ao prever
revisão periódica de salários. Por que dela vêm sendo privados, os servidores já teriam acumulado perdas de 34% a 37%.
A reportagem em questão dá a entender, ainda, que essa decisão da Confederação dos Servidores exprime a reação da categoria às declarações,
também prestadas a O Globo, respectivamente pela
Secretária - Executiva do Ministério da Administração e pelo próprio Titular da Pasta.
Segundo o noticiário, Cláudia Costin, Secretária-Executiva do MARE, havia declarado na sextafeira, 4, que "não haverá reajuste linear este ano. •
Tal anúncio foi logo confirmado, na mesma
sexta-feira, pelo Ministro Bresser Pereira, ao negar
-qlieo funcionalismo tenha sofrido perdas salariais, e
ao afirmar peremptoriamente que •esse tipo de linguagem é completamente ultrapassado e fora dos
bons costumes no Brasil" (SIC).
Neste ponto, Sr. Presidente, vejo-me compelido a manifestar minha total divergência do Ministro
Bresser Pereira, quanto àquilo que, de fato, possa
estar fora dos bons costumes no Brasil.
Fora dos bons costumes republicanos, no meu
modesto entendimento, é o governo eleger uma
classe corno alvo constante e preferencial de suas
bordoadas e descortesias.
Tantos têm sido os maus-tratos infligidos à
classe (anunciados, quase sempre às sextas-feiras,
pelo ministro Bresser Pereira, muito bem acolitado
pela Secretária Cláudia Costin) que não admira terem os servidores passado a identificá-los como fi·
guras sádicas e, até mesmo, diabólicas, postas de
plantão para infernizar suas vidas.
Fora dos bons costumes, no Brasil, penso eu,
é reduzir a tal ponto o respeito devido aos servidores
do Estado, que estes, hoje, se vêem utilizados corno
objeto de barganhas governamentais.
Assim é que para se obter de um único deputado, um voto a mais a favor da reeleição, é-lhe oferecida a não-demissão de 6.000 funcionários do exTerritório de Roraima. E o Ministro Bresser Pereira
sabe muito bem do que estou falando.
Assim é, também, que a ameaça de degola de
um lote de 50 mil servidores, é lançada à ,mesa das
negociações, éomo-lnstrumeri!ó de pressão para forçar os indecisos e recalcitrantes a votarem a favor
da reforma administrativa.
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Eu acreditava, por outro lado, que estivesse
fora dos bons costumes do Brasil, o desrespeito à lei
orçamentária.
Ora, é sabido que o orçamento para este exercfcio contempla a revisão salarial <.:os servidores
com a dotação especifica de cerca de R$ 4 bilhões.
Não obstante, vem, agora, a Secretária-Executiva do Mare, apoiada pelo Titular da Pasta, anunciar
a intenção do governo de descumprir a lei de meios.
A esse propósito, nenhum reparo será tão pertinente e tão sábio, quanto este que fez o eminente
e autorizado jurista, Senador Josaphat Marinho, em
seu artigo publicado no Correio Brasiliense de 12
do corrente:
'A autorização orçamentária é normalmente fundamentada Somente quando sobrevem motivo superior ou inesperado é que
se justifica a inexecução do orçamento.
Não se admitir essa tese dos regimes
democráticos, é negar seriedade à lei orçamentária. •
Ora, Sr. Presidente, para quem, reiteradamente, tem demonstrado pouco acatamento às normas
que a Constituição declara intocáveis; para quem,
tantas vezes, fem demonstrado o ânimo de atropelar
direitos adquiridos e de ignorar o imperativo das coisas julgadas, que considerações outras poderão deter o seu péssimo costume de fazer pouco da norma
legal ou das situações jurídicas consagradas?
É por isso que, cada dia mais, se avoluma o
coro, das admoestações feitas ao governo por quem
tem autoridade e competência para fazê-lo.
É o caso do eminente Senador Josaphat Marinho que assim concluiu seu já citado artigo sobre
'Execução Orçamentária e Servidores':
·A democracia engrandece-se quando
os órgãos dirigentes resolvem seus conflitos
sem agredir ou negar os direitos dos cidadãos e dos grupos sociais legitimamente formados'.

É o caso do acatado jurista, Desembargador
Gama Malcher, que ao versar o terna das 'Reformas
e Constituição', em artigo publicado em •o Globo'
de 08/04/97, achou de bom alvitre brindar a quem de
direito com esta sábia e irretocável advertência:
·A sujeição de todos, titulares do poder
ou seus destinatários, à Constituição é essencial ao sistema democrático de direito;
esse é o limite da atividade do poder constituinte derivado; ultrapassá-lo, ou superpor
os programas de governo à Constituição é
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caminho perigoso da que a História está
prenhe de trágicos exemplos•.
Seria aconselhável que o Ministro Bresser Pereira e sua cáustica Secretária-Executiva, assim
como a equipe de governo em geral se dedicassem
à meditação das sábias ponderações do Senador
Josaphat Marinho e do Desembargador Gama Malcher, aqui reproduzidas.
Se após longa reflexão, estes não se convencerem de que, para reformar o Estado, o melhor caminho não é 'agredir ou negar os direitos dos cidadãos' que, pelo menos, eles homenageiem os servidores públicos e todo o povo brasileiro com a obsequiosidade de seu silêncio.
Pois, mais do que nunca, tem prevalência o velho adágio:
'Cala, ou diz algo melhor do que o silêncio!'
É o que penso, Sr. Presidente.
Muito obrigado!
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE)- Sr.
Presidente, Sr&s e Srs. Senadores, em matéria de
saúde, o Brasil continua no mundo do subdesenvolvimento. As infecções parasitárias, que em 1930
eram responsáveis por 45% dos óbitos, hoje causam
menos de 5% deles.
O Brasil mudou radicalmente nesse perfodo,
com ele o perfil das doenças que o afligem. À sociedade rural e agrfcola sucedeu a urbana-industrial.
Paralelamente, aumentou a expectativa de vida e a
idade média do brasileiro. Em conseqüência, morrese mais das doenças crónico-degenerativas, especialmente aquelas intensificadas pelo estresse da
vida modema. Esta é uma das conclusões do estudo
'A Saúde no Brasil', publicação do Ministério da
Saúde, que faz um raio X do setor.
O atendimento médico-hospitalar dado à população ainda é muito deficiente, mas os números são
impressionantes. Em 1996, registraram-se 318 milhões de consultas (duas por cada brasileiro), 12 milhões de internações hospitalares (uma para cada
12 habitantes), 502 milhões de exames (três e meio
por pessoa) e 48 milhões de vacinas. O número de
partos foi espetacular: 28 milhões.
A publicação informa que as fraudes estão
sendo contidas nos últimos anos. Em 1995, houve
cerca de dois milhões de internações hospitalares a
menos que em 1994, com urna economia para os
cofres públicos superior a R$1 bilh-]ao. O Ministério
da Saúde estima que poderá economizar outro tanto, introduzindo mecanismos de combate às fraudes
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nos atendimentos amt....;::iforiais semelhantes aos
que foram implantados na área das internações hospitalares.
Nos últimos anos, tem-se um aumento dos
gastos públicos com a saúde. No final da década de
80, eles se situavam em tomo de US$11 milhões por
ano. Cafram nos anos seguintes: US$9,5 bilhões em
1990, US$7,9 bilhões em 1991, US$6,6 bilhões em
1992 e US$7,5 bilhões em 1993. Essa vurva foi invertida a partir do último ano do Governo Itamar
Franco. Em 1994 foram investidos US$10,4 bilhões
na saúde. O Governo Fernando Henrique aumentou
os recursos para a área: US$15,3 bilhões em 1995 e
US$ 14,2 bilhões em 1996. Este ano devem ser investidos R$20,3 bilhões e, no ano que vem, R$31 bi·
lhões.
Não é essa a única boa notrcia no setor da
saúde. Há outras, que muitas vezes passam despercebidas em meio aos escândalos como os de Caruaru (Pe) ou da Cl!nica Santa Genoveva (RJ). A
taxa de mortalidade infantil vem caindo significativamente nos últimos anos. Em 1980, de cada mil nascidos vivos, 73 morriam antes de completar um ano
de vida. Hoje, são 40, média que poderia ser bem
menor se não fosse a miserável situação do Nordeste. Lá, morrem 63 em cada mil nascidos vivos, enquanto nas demais regiões esse número se situa entre 26 e 29. Há muiio a fazer, mas os progressos indicam que estamos no caminho para reparar tais injustiças.
No Ceará, ao elaborar o seu Plano de Desenvolvimento Sustentável, o Governador Tasso Jereissati traçou como uma de suas principais metas, reduzir o índice de mortalidade infantil no Estado para
40/1.000 nascidos vivos, até 1998.
Em 1987, no primeiro governo Tasso Jereissati, foi implantado o programa Agentes de Saúde.
Nessa época, o fndice de mortalidade infantil no Estado era de 95/1.000 nascidos vivos.
A partir da introdução desse programa, os indicadores de saúde começaram a mudar substancialmente.
Ao iniciar o ano de 1997, já se tem a notfcia de
que o fndice de mortalidade infantil está em tomo de
46/1.000, bem próximo da meta estabelecida.
Atualmente existem agentes de saúde trabalhando em 183 municípios do Estado, sendo a única
exceção, o municfpio de Fortaleza.
São ao todo 8.247 agentes de saúde atendendo a 989.640 fammas. De acordo com a Secretaria
de Saúde, o Governo do Estado pretende atingir o
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número de 9.000 agentes, que será um reforço para
alcançar a meta programada.
Os agentes de saúde recebem, do Estado do
Ceará, um salário mfnirno. O Ceará é o único estado
brasileiro que paga esta remuneração a seus agentes.
Os agentes de saúde aluam, também, no controle de doenças endémicas, sendo a meningite,
dengue e cólera as mais preocupantes. Em alguns
municfpios, os agentes já aluam contra doenças
transmissfveis, como a hansenfase. Outra área de
trabalho é a de prevenção de doenças crónicas degenerativas, corno o câncer de mama e os problemas cardiovasculares. Os agentes investem até
mesmo contra o hábito do fumo.
Também de extrema utilidade é o trabalho
exercido pelos agentes de sdaúde na orientação
quanto aos riscos do trânsito. De acordo com o levantamento 'Perfil de Adoecer e Morrer do Povo
Cearense em 1995', o trânsito foi o maior causador
de morte violenta no Estado, com 35,2%, seguidos
pelos homicfdios, com 29,7%.
Graças ao trabalho dos agentes de saúde, o
Estado do Ceará tem despertado a atenção de programss voitados para esta área.
Em 1993, por exemplo, o Estado do Ceará recebeu o 'Prêmio Maurice Paté'. Foi a primeira vez
que o Fundo das Nações Unidas para a Infância e
Adolescência - UNICEF - concedeu o prêmio a um
Estado de um pafs latino-americano.
Aliás, como forma de estimular as prefeituras
municipais, nas ações direcionadas para o setor social, em 1996, o Governador Tasso Jereissati instituiu, através de decreto, 'Prêmio Ceará de Saúde' e
o 'Prêmio Ceará de Educação', e um prêmio de
destaque para o municfpio que apresentasse o melhor desempenho no conjunto das áreas, saúde e
educação.
Com a boa performance obtida com o programa 'Agentes de Saúde', o Governador Tasso Jereissati resolveu partir na frente, mais uma vez, e o
Ceará foi o primeiro Estado a implantar o programa
'Saúde da Famma•, lançado pelo Ministério da Saúde, em 1994.
Na prática, é feito o atendimento às fammas
por uma equipe constitufda por um médico, um enfermeiro e dez agentes de saúde. Cada equipe responsabiliza-se por 1.000 fammas em um território
definido.
A inte9ração dos dois programas - Agentes de
Saúde e Saúde da F"amma - melhora a eficácia no
atendimento à população, pois temos numa ponta, o
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agente d& saúde aootando ações preventivas e na
outra, o médico lidando com os casos mais graves.
O Programa Saúde da Famma tem servido de
modelo para outros Estados, como Minas Gerais,
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paralba e Rio
Grande do Norte.
Outro programa inovador refere-se à terapia
popular de saúde mental em áreas carentes de Fortaleza, capital do Estado.
Na cidade grande, longe das origens, o migrante vê sua história esfacelar-se. Sem especialização,
não consegue emprego e seu destino é quase sempre a favela. Aos poucos, a vida nova vai acumulando uma série de perdas: famma, amigos, amor próprio, consciência de cidadania, bens culturais. Em
pouco tempo, o indivfduo perde as referências, as
raízes, a própria identidade.
Da perda da identidade para a loucura a linha é
tênue - resume o psiquiatra Adalberto Barreto, professor da Universidade Federal do Ceará e coordenador do Projeto Terapeutas Comunitários.
A experiência da terapia popular no bairro do
Pirambu, em Fortaleza, começou por acaso, há dez
anos, quando o advogado José Aírton de Paula Barreto fundou ali uma entidade de defesa dos direitos
humanos. Logo ele passou a observar que os lavelados solicitavam, sobretudo, apoio psicológico. Passou a encaminhá-los à Universidade, onde seu irmão, Adalberto, leciona. O caminho inverteu-se. Em
\"ez dos moradores irem à universidade, a universidade foi até eles. A comunidade começou a se reunir para fazer terapia de grupo e os efeitos começaram a surtir. O trabalho ganhou projeção internacional, doações financeiras, passando a ser citado
como exemplo. Calcula-se que tenham sido operacionalizados 4,8 milhões de atendimentos.
Hoje, o Projeto Terapeutas Comunitários é
auto-sustentável, recebendo ajuda apenas da universidade. Inclui um selão terapêutico, uma casa de
cura, ateliê de arte, um centro de promoção e defesa
da criança, que atende, principalmente, filhos de
pais alcoólatras e um centro de acolhimento.
É necessário que reconheçamos que temos
um longo caminho a percorrer, para que o cidadão
brasileiro possa ter acesso satisfatório aos serviços
médicos, porém não podemos deixar de ressaltar
que muitas mudanças aconteceram, algumas originadas em estados carentes como é o caso do meu
Estado, o Ceará.
Era o que tinha a dizer,
Muito obrigado.
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O SR. JOEL DE HOLLANDP, (PFL-PE) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, temos todos
consciência da enorme importância do sistema previdenciário para o bom funcionamento da sociedade.
O seguro social, controlado pelo Poder Público,
abrangente, é uma conquista do mundo modema,
da qual o homem do nosso século não abre mão.
Sabemos que a legislação brasileira, não obstante as muitas idéias existentes sobre seu aperfeiçoamento e reforma, dá extensos e amplos direitos
de seguro social à população. Nosso sistema previdenciário alcança um conjunto bastante complexo
de beneffcios e constitui um grande desafio aos
seus administradores. São notórios os esforços que
são feitos, há anos, para aperfeiçoar esse sistema,
para assegurar um atendimento satisfatório aos segurados e para eliminar vfcios e distorções que agridem nossa Previdência Social.
Diante desse quadro, é com especial satisfação que registro o excelente desempenho administrativo do Instituto Nacional do Seguro Social em
Pernambuco. Efetivamente, a Superintendência Estadual do INSS em Pernambuco, sob a direção do
doutor José Tinoco Machado de Albuquerque, foi
apontada pelo Boletim Mensal de Desempenho, editado pela presidência do INSS, como a primeira
classificada no ranklng nacional do Sistema Único
de Beneffcios.

Sem dúvida, é uma elogiável performance,
essa do INSS de Pernambuco. Aliás, está de parabéns todo o INSS, por estimular o progresso gerencial de suas unidades administrativas, por meio de
uma emulação saudável e construtiva.
O desempenho do INSS de Pernambuco teve
uma evolução notável, conquistando destaque na
classificação geral das unidades da federação em
ritmo bastante rápido. Dados recentes colocavam o
Estado na incómoda posição de vigésimo sexto colocado, em outubro de 1995. Passado um ano, em
outubro de 1996, Pernambuco já figurava em sétimo lugar na classificação geral. Desde então melhorou seu desempenho, numa crescente soma de
pontos que o levou a ocupar a terceira posição em
janeiro deste ano e a liderança nacional no mês de fevereiro.
O superintendente José Tinoco e seus subordinados revelam esforço admirável que se reflete em
eficiência administrativa, em evol~o profissional,
em uma previdência social modema. As armas dessa luta são o empenho de todos os funcionários, o
compromisso, a responsabilidade.

----------------------------------------------
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Pelas ações conjuntas de suas diversas linhas
de atuação, o INSS de Pernambuco fez por onde
merecer figurar entre as melhores Superintendências do Brasil. A área do seguro social, por exemplo,
apresentou números expressivos: o posto de Caruaru, no Agreste do Estado, figura na primeira posição
entre todos os Postos de Seguro Social do País. o
Posto do Município de Afogados, segundo colocado
na classificação estadual, aparece na relação nacional corno quinto colocado. Também se destacam,
nacionalmente, os Postos de Mário Melo, Palmares
e Pesqueira. Na avaliação de desempenho de gerências, a Gerência Recife-Sul consta entre as dez
melhores do Brasil.
Vários são os fatores para tais excelentes desempenhos. A implantação da concessão dé beneffcios por rneio do sistema on line vem sendo estendida a numerosos Postos do -"stado, o que diminuiu o índice "tempo médio de concessão", hoje de
quinze dias.
Foram infonnatizadas as atividades de perícia
médica, serviço social e de reabilitação profissional.
Está sendo implantado no Estado o sistema de Hora
Marcada, em que o segurado agenda o seu atendimento ligando para uma central de informações. A
mesma central presta aos segurados um serviço de'
informações sobre o andamento de processos interpostos contra o INSS.
Um trabalho também merecedor de destaque
na Superintendência do INSS de Pernambuco é a
descentralização das atividades do atendimento relacionado com a reabilitação profissional. Equipes
de profissionais especializados em reabilitação estão estendendo ao interior do Estado esse importante trabalho de reintegração do cidadão à vida do trabalho e a um contexto social pleno.
Também têm contribuído para o bom desempenho do INSS de Pernambuco as visitas que o Superintendente José Tinoco tem feito aos Postos do
interior, detectando dificuldades e encontrando soluções para elas. Uma inovação administrativa significativa tem sido a celebração de convênios com diversas prefeituras para a cessão mútua de servidores, de modo a sanar as carências de ambas as partes e melhor servir as populações.
Senhor Presidente, notfcias como essa do elogiável desempenho administrativo do INSS de Pernambuco devem trazer-nos orgulho e satisfação.
Fica demonstrado que os problemas do Brasil têm
solução, que nosso povo tem capacidade, que ternos, em todos os setores da vida nacional e em
cada canto do nosso território, um manancial gene-
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roso de lideranças e de competência. Basta o bom
exemplo de cima, basta o debate democrático, que
as soluções vão aflorando, que as lideranças surgem, em todos os níveis, para o bem do País.
Muito obrigado.
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-AO) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, estou sugerindo
ao Senhor Ministro Extraordinário de Assuntos Fundiários, o Doutor Raul Jungmann, uma proposta alternativa para o Programa de Reforma Agrária, com
justiça reclamado por toda a sociedade brasileira e
entendida por todos, como oportuna e urgente, porém em ordem e em paz.
Entendo que já é hora de se envoiver os municípios brasileiros de forma di reta e efetiva no Programa de Refonna Agrária, para que a mesma atinja as
suas finalidades na proporção desejada pela sociedade brasileira.
Peço a transcrição, pois, nos Anais do Senado Federal, dos termos do Oficio GSEA 04194/97, de 16 de abril de 1997, o qual consubstancia mencionada proposta, cuja leitura faço nesta
oportunidade.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. ERNANDES AMORIM EM SEU 015CURSO:
OFICIO GSEA 4-194197
Brasflia, 16 de abril de 1997
Excelentfssimo Senhor
Dr. Raul Jungmann
DO. Ministro Extraordinário de Assuntos Fundiários
SBN Ed. Palácio do Comércio - 18° andar
70057-900- Brasília- DF
Senhor Ministro,
Tenho sido solidário às manifestações de Vossa Excelência, a propósito de uma reengenharia do
processo de Reforma Agrária, provado que está a insuficiência cornpreensfvel do Governo Federal para fazer frente à demanda dos trabalhadores rurais sem terra, na proporção de suas exatas necessidades.
O envolvimento dos municípios no programa
de reforma agrária apresenta-se corno fator indispensável para viabilizá-la de forma organizada e efiCiente.
Entendo que o Governo Federal deveria concentrar seus esforços diante da demanda manifestada pelos movimentos sociais presentes no processo,
principalmente o MST.
Concomitantemente os municípios seriam estimulados principalmente nas regiões interioranas a
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organizarem suas Comissões Municipais de Reforma Agrária, com a participação de todas as entidades interessadas ou afetadas pela Reforma, as
quais teriam a incumbência, observadas as diretrizes gerais estabelecidas pelo Governo Federal, de:
a) elaborar o Plano Municipal de Reforma
Agrária;
b) identificar e selecionar imóveis necessários
para as metas previstas no Plano;
c) selecionar os beneficiários;
d) elaboração do projeto de assentamento, de
forma direta ou indireta, buscando a parceria de organismos de fomento rural, assistência técnica, pesquisa e crédito. O Incra possui um documento intitulado 'Metodologia para a Implantação de PI"Çijetos de
Assentamento' que, apesar de elaborado na década
de setenta, permanece atualizado, principalmente
nas suas filosofias e diretrizes;
e) implantação do projeto, propriamente dito,
com a participação dos organismos citados no item
anterior e dos beneficiários.
Ao Gabinete de Vossa Excelência e ao Incra,
além das diretrizes gerais, fixando a polftica do Governo Federal para a Reforma Agrária, caberia:
a) apoiar financeiramente o empreendimento;
b) cumprir as formalidades legais para o acesso à terra, com os respectivos custos;
c) mobilizar recursos e apoios para a ação municipal, juntamente a organismos federais e regionais de assistência, promoção social e de desenvolvimento, incluindo os fundos constitucionais, bem
como junto aos estabelecimentos de crédito, oficiais
ou privados;
d) prestar assessoramento, no que couber, às
Comissões Municipais de Reforma Agrária, inclusive
por sistemas à distância; e
e) elaborar o Programa Nacional de Acesso à
Terra, na forma abaixo descrita.
O Programa Nacional de Acesso à Terra teria
por objetivo garantir a oferta de recursos fundiários
para a Reforma Agrária, a partir das seguintes alternativas:
a) desapropriação;
b) aquisição (Decreto nQ 433);
c) destinação de terras públicas, federais, estaduais ou municipais; e
d ·rci.dito agrário ou fundiário.
Permito-me submeter à reflexão de Vossa Excelência algumas digressões s0bre o crédito fundiário:
a) seria assegurado aos beneficiários da refQrma agráriil selecic:'"'"'~" oela Comissão Municipal
de Reforma Agrári~:
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b) teria taxa de juros idêntica à cobrade no
Procera, com carência de 5 (cinco) anos _tempo
suficiente a maturação de, pelo menos, duas culturas permanentes e mais 15 (quinze) anos para pagamento, em prestações anuais coincidentes com o
perfodo de comercialização das culturas permanentes, pravistas no calendário agrfcola regional ou municipal;
c) estaria vinculado à implantação de um projeto de custeio e de investimento, a ser financiado,
concomitantemente;
d) estaria limitado ao máximo de 25 ha. por beneficiário, com preços de terra nua pautado por tabela aprovada pela Comissão Municipal de Reforma
Agrária;
e) o crédito agrário ou fundiário incluiria o custeio cartorial da transação imobiliária e o desmembramento topográfico, quando for o caso;
f} o aval do crédito seria entre os próprios beneficiários do projeto.
Os municfpios que aderissem ao programa de
reforma agrária teriam prioridade em todos os programas existentes no âmbito do Governo Federal,
inclusive agências de desenvolvimento regionais.
Valfl salientar a importância de que recursos dos
Fundos-Constitucionais de Financiamento para o
custeio da infra-estrutura básica e social nos Projetes de Assentamento, diretamente através de convênios com os municfpios.
Imagino se, anualmente, 1.000 municfpios promovessem o assentamento, cada um de cem famflias, ter-se-ia garaJ1tLda a execução da reforma agrária, de forma ordenada, orga-riilitdit efiCiente, para
trabalhadores rurais efetivamente habilitados e qualificados para trato com a terra.
São essas as sugestões que levo à apreciação
de Vossa Excelência, num momento em que a sociedade não só reclama, como apóia a execução de
um programa de reforma agrária mais abrangente
em ordem e em paz.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência meus
protestos de alta estima e distinta consideração. _
Senador Emandes Amorim.- PPBIRO.
SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, designando para a Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de terça-feira, dia 22 do
corrente, a realizar-se às 14h30min, ,as seguintes
matérias:
.:. Requerimento n• 260, de 1997: e
-Projetas de Resolução nQg 45 e 46, de 1997.
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O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) -Está
encenada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 1Bh35min.)
(O.S. 11985197)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. JOSAPHAT MARINHO NA SESSÃO
DE 15104197, E QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-:-PA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e
Srs. Senadores, decorridas que sejam mais algumas
horas, estarão em Brasflia os integrantes do Movimento dos Sem-Terra.
Não cabe, neste momento, examinar critérios
técnicos a respeito da reforma agrária. Mas, nesta
hora, cabe fazer uma reflexão e para ela pedir a
atenção do Governo: por que se desloca a caravana
para Brasília? Por que vão ocupar os grandes espaços desta área central da Capital os caravaneiros da
reforma agrária? Parece que não há dúvida que assim o fazem porque o problema da reforma agrária
não foi, em tempo, devidamente encaminhado.
Não se trata de apontar falha apenas no atual
Governo. As falhas se sucederam e se multiplicaram
ao longo de diversos governos, mas isso não reduz
a responsabilidade do atual.
Se a Constituição e as leis vigentes houvessem sido postas em prática devidamente, de certo
não haveria o deslocamento da caravana para a Capital do Pafs. A discussão se daria nos diferentes
pontos do Pafs em que fosse necessária a providência do assentamento, seguida das medidas adequadas à execução, propriamente, da reforma agrária.
As medidas, porém, não se processaram.
O Govemo teve a impressão de que, fazendo assentamentos aqui e ali, e quase sempre sob a pressão
dos que invadiam propriedades, estaria dando a solução própria ao problema. Equivocou-se por mteiro.
Na medida em que retardou a prática, propriamente, da reforma agrária, gerou a irritação no campo; essa irritação desdobrou-se em múltiplas ações
nos diferentes pontos do País. E por falta do estancamento devido, com as providências que fossem
adequadas, tudo resultou na marcha para Brasília.
Sob a pressão dessa marcha, que agora já se
aproxima da Capital, o Presidente da República, em
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discurso há uma semana, anunciou que estava fazendo o que lhe era possfvel e que se a sociedade
queria mais providência preciso será que novos Impostos fossem adotados. A Nação já está sobrecarregada de impostos. Sobretudo, grave será qualquer
aumento de tributo neste instante diante da redução
da atividade econõmica no Pafs.
Não Importa também que o Govemo declare
que a reforma agrária não é problema apenas dele,
mas de toda sociedade. E,;m. A reforma a-grária é
problema de toda sociedade na medida em que a
consciência coletiva a reclama. Mas, o homem comum, o cidadão, não tem condições de operar as medidas para execuÇão da reforma agrária. Essas medidas cabem ao Governo; ele que detém o poder e detém os recursos é que deve adotar os mecanismos de
ação próprios para reduzir as desigualdades sOciais,
notadamente as que estão se verificando no campo.
O Governo não apurou seguramente que não
bastava cuidar de assentamento. Assentamento é
apenas uma providência preliminar da reforma agrária.
Reforma agrária não é. A reforma agrária desdobra-se
no conjunto das medidas de ocupação da terra. de fornecimento de condições adequadas para explorá-la e
de garantir a permanência no solo dos que propriedade não tinham. Fazer assentamento apenas, sem assegurar as condições de assistência técnica e financeira. não conduz à redução do grave problema do desequillbrio da vida no campo. Fazer assentamento com
algum auxílio, corno se fosse ato meramente assistencial e não garantia de exploração da terra para fazê-la
produtiva e de aumentar a produtividade, se assim não
for, reforma agrária lião é: Mas não se atentou neste problema. E ainda
há poucos dias ilustre representante da Bancada do
Góverrio aSSinalava-coiTlose. esvaziaram vários assentamentos ao longo do País, por falta da assistência técnica e financeira adequada.
Por outro lado, é impróprio acusar-se, como a
acusação se fez. de falta de ação dos Estados e Municípios. Estados e Municípios não têm recursos financeiros para sustentar as soluções da reforma
. ªg~ria.. P~m_ajudªr_ a _\.Jniªº, ~J>. nãQ. podem ser
os instrumentos essenciais para o desenvolvimento
da reforma agrária.
Demais, num regime como o nosso, em que o
Governo prega o regime da economia liberal, de
não-intervenção do Estado, não há como garantir a
Estados e Municípios a atuação própria para corrigir
as desigualdades no campo.
E tudo quanto está nas linhas mestras da
constituição Federal, é para atribuir à União a res-
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ponsabilidade das providências fundamentais que
conduzam a regular a ocupação da terra de modo a
fazê-la produtiva e garantir a presença de quem nela
foi localizado, em condições de preservar a subsistência do trabalhador e de sua famma.
Por falta da orientação adequada, o Governo
aprovou a condenação geral da grande propriedade.
Ora, o problema não está apenas em condenar a grande propriedade, mas, sobretudo, em condenar a grande propriedade na medida em que ela, não sendo produtiva, não assegurando a pennanência do trabalhador no campo, se toma um problema social. Isso é o
que se verificou e que continua se verificando no Pafs.
A garantia, portanto, para a solução do problema, está em assegurar a ocupação do solo e o seu
aproveitamento, com a produção e o aumento da
produtividade.
Nesse trabalho, o esforço do Governo há de
ser, sobretudo, no sentido de que a ocupação da
grande propriedade inexplorada deve servir de garantia à localização do homem no campo e à produção dos recursos necessários a sua subsistência e
de sua famllia. Tal não se dando, não se cuida de
reforma agrária.
Em realidade, isso não se deu; faltou a assistência técnica, faltou a assistência financeira, faltou
o que se poderia dizer, em conjunto, a segurança do
crédito agrfcola que permitisse àquele que antes não
tinha propriedade, obtê-la regularmente e nela trabalhar, aumentando a produção, inclusive para aumentar a produção dos alimentos destinados à população de todo o Pafs.
Enfim, o que se observou é que não houve
essa tornada de posição. Não se adotaram as providências adequadas a garantir a execução da reforma agrária. Como não se adotou a providência adequada ou não se adotaram as providências adequadas, tudo resultou no crescimento do Movimento dos
Sem-Terra e, afinal, no seu deslocamento de vários
pontos do Pafs para esta Capital.
O problema então serve de advertência para
os dias de hoje e para o futuro.
Hoje, deslocam-se os sem-terra e vêm à Capital da República para reclamar as providências, que
a seu tempo não foram devidamente adotadas.
O Sr. Pedro Simon- Permite-me V. Ex& um
aparte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO- V. Ex& tem o
aparte.
O Sr. Pedro Simon - Nobre Senador Josaphat
Marinho, V. Ex&, com a seriedade e com a serenidade que o caracteriza, chama a atenção do Congres-
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so e do Pafs para a importância desse movimento.
O que lastimamos, Senador, é que no final do ano
passado comentávamos, aqui no Senado, que nunca havfamos tido uma oportunidade tão positiva de
encaminhar essa questão. O Exército havia colocado suas terras à disposição; a Igreja do mesmo
modo, havia colocado suas terras à disposição; o
Congresso Nacional votou alguns projetes que há
muito tempo não andavam, e que passaram a andar;
o novo Ministro da Reforma Agrária, um homem
identificado com o problema, um homem progressista, falava urna linguagem positiva. De repente, não
mais que de repente, as questões tomaram um rumo
que ninguém imaginava. Quiseram isolar os sem-terra, colocá-los como inimigos, como pessoas que são
radicais, que não querem reforma agrária. E na verdade eles não ficaram nesse isolamento. O que se
assistiu, ao contrário, foram forças as mais variadas,
inclusive Parlamentares de forças ligadas ao próprio
Governo, darem seu apoio a esse movimento. Volto
a lembrar, querido Senador Josaphat Marinho, pronunciamento feito dali pelo nosso saudoso Senador
Darcy, Ribeiro, quando chamava a atenção do Pafs
dizendo: "Nós estamos vivendo momentos muito sérios - falava S. Ex& há dois anos - estamos assistindo, mais ou menos, a unificação, o entendimento, o
diálogo dos sem-terra com os sem-emprego. De um
lado os sem-terra, em busca de terra; do outro, os
marginalizados da cidade, que não têm emprego.
Eles estão dialogando, estão discutindo". E veja, Senador Josaphat, que não se diga que é um movimento esdrúxulo, anormal, que é um movimento formado com qualquer outro objetivo, porque a grande
verdade é que na maioria das grandes cidades, no
Rio Grande do Sul, em São Paulo, a maioria dos
sem-emprego são ex-sem-terra; são pessoas expulsas da terra ou safram dela em direção à cidade
buscando outras oportunidades, outra chance. E,
porque trabalharam na indústria de construção civil,
na indústria mais modesta, são os primeiros colocados no desemprego. Então, de certa forma, o Movimento dos Sem-Terra com os sem-emprego não é
um fato anormal, imprevisfvel, mas, como dizia o Senador Darcy, facilmente previsfvel. E alertava o Senador Darcy de que isso era muito perigoso, que o
Governo tinha de interceder porque eram milhares
de reuniões de grupos que estavam a se formar e
que no futuro poderiam criar um problema social
neste Pafs. Na verdade, lamentavelmente, essas
afirmativas que deveriam servir de alerta para nós e
para o Governo não foram ouvidas. Na minha opinião, o Governo estava num caminho positivo, esta-
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1ra debatendo, analisando, mas se deteve a meio caminho. O Ministro da Reforma Agrária rompe e diz
que não conversa mais com os sem-terra, e o Governo fica naquilo a que V. Ex- se referiu: dizendo
que distribuiu tantos hectares, fez tantos assentamentos. Na verdade, a questão nunca esteve tão séria como agora. Se não me engano, o Presidente
Antonio Carlos, da Casa, - pelo menos assim li na
imprensa - está disposto a receber os sem-terra e
sentar-se à mesa com essa gente. Seria muito bom
se o Presidente da República agisse da mesma forma, reunisse a sua gente e fosse lá para a Granja
do Riacho Fundo ou outro lugar conversar com os
sem-terra. Sua Excelência, com a sua competência
..::: pelo menos de falar e argumentar - deveria debater com essas pessoas, discutir, abrir portas, analisar melhor a questão. Seria altamente positivo que
assim se procedesse, ao invés de confronto ou coisa
que o valha. Eles fazem questão de dizer que estão
vindo desarmados, disptJstos a chegar a um entendimento e se isso pudesse ocorrer seria muito bom. O
Presidente do Congresso está disposto a um entendimento - se a informação for verdadeira, cumprimento o nobre Presidente - mas essa não é missão
apenas de S. Ex'l; eles não vêm para conversar com
o Presidente do Congresso, eles vêm para conversar com o Presidente da República. Seria muito proveitoso se o Presidente da República abrisse o debate, discutisse, permitisse que eles viessem e fizessem uma boa manifestação e apresentassem propostas que pudessem significar um novo caminho.
Regozijo-me por estar aqui, ouvindo o profundo e
respeitável, como sempre, pronunciamento de V.
Ex'l. Obrigado a V. Ex'l e à Mesa pela extraordinária
tolerância que tiveram para comigo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Prorrogo por quinze minutos a Hora do Expediente,
para que V. Ex'l termine o seu discurso, lembrando
que ainda há mais dois oradores inscritos.

O SR. JOSAPHAT MARINHO - V.
plenamente atendido, Sr. Presidente.

Ex- será

Agradeço-lhe, Senador Pedro Simon, o aparte,
sobretudo porque V. Ex' citou providências concretas que foram adotadas, inclusive pelo Congresso, e
que, se executadas adequadamente, teriam concorrido para que a situação não alcançasse o quadro
presente. Se se houvesse convertido tudo quanto se
declarou em norma legal em medidas administrativas
eficientes, os sem-terra não estariam se deslocando
para Brasma. As providências estariam se processando nas diferentes regiões do Pafs, com vantagem para
a Nação e sobretudo para os que precisam da terra para

trabalhar. Ao invés de estarem se deslocando caminho
afora, cansando-se para vir reclamar em BrasOia, já estariam trabalhando a terra, fazendo-a produzir, aumentando a produtividade e, ao mesmo tempo, o que é relevantfssimo: trazendo tranqüftidade ao Pafs. Como assim não
se procedeu, os sem-terras estão se deslocancb para
BrasOia com o apoio geral das populações por onde passam. Já, agora, com o relevo geral da imprensa Todos
os meios sociais, enfim, verificaram que o problema tirha
relevo além do que imaginou o próprio Governo. Daf a situação ter chegado ao que chegou.
É que não bastam anunciar-se medidas de reformas, providências institucionais. É preciso conjugar a
estas as medidas administrativas eficazes. O Governo
não pode viver de anunciar reformas de caráter institucional, apenas. As providências politicas são úteis,
mas precisam completar-se com as decisões de fndole
administrativa, porque são estas que, efetivamente,
servem de base às soluções humanas.
O Governo atente no que agora está ocorrendo
para que, amanhã, não haja igualmente outro deslocamento para Brasflia dos desempregados. E não
haja, adiante, outro deslocamento dos comerciantes
que estão fracassando em todos os pontos do Pafs,
pela polftica económica que o Governo adotou.
Atente-se em tudo isto, não apenas para a segurança dó Governo, -mas sobretudo para a tranqüilidade do Pafs.
ATA DA 39A SESSÃO ESPECIAL,
REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 1997
{Publicada no DSF, de 16 de abril de 1997)

RETIFICAÇÃO
No cabeçalho da ata, à página n° 07714,

Onde se lê:
Ata da 39" Sessão Deliberativa Ordinária, em
15 de abril de 1997
Leia-se:

IWi da 3fJA Sessão Especial, em 15 de abril de 1997
AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

16-4-97
Quarta-feira
12h - Reunião e Uderes Partidários e do Governo
na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e no Congresso Nacional
15h30m - Sessão Deliberatíva
Senado Federal

drdínária do
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Ata Da 42!! Sessão Não Deliberativa
em 17 de abril de 1997
3D Sessão Legislativa Ordinária da 5011 Legislatura
Presidência do Sr.: Antonio Carlos Magalhães, das Sras. Júnia Marise e Benedita da Silva
dos Srs. Va/mir Campelo, Ademir Andrade, Lauro Campos, Pedro Simon e Romero Jucá
(Inicia-se a sessão às 14h30min.)

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Romero Jucá, procederá à leitura do !i'xpediente:
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
AVISO
DO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA
N° 291/97, de 14 do corrente, em aditamento
ao Aviso n° 1.141/96, de 27 de dezembro de 1996,
referente ao Requerimento n° 1.054, de 1996, de informações, do Senador Lúcio Alcântara.
As informações complementares foram
remetidas em cópia, ao requerente.
O requerimento vai ao Arquivo.
Projeto Recebido da Cámara dos Deputados

PROJETO DE LEI DA CÂMARA NO 19, DE 1997
(N° 2.843/97, 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 n• 65.157, de 15 de
setembro de 1969, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° 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 prejufzos efetivos ou lucros cessantes, ressalvados os casos de venda ou deterioração
do bem por decurso de tempo ou falta de conserva-

ção, quando será ele substituído por equivalente ou
indenizado pelo justo valor.
Art. 2° A restitulção dos bens de que trata o artigo anterior é condicionada à renúncia expressa do
_interessado, em caráter irrevogável e irretratável, de
quaisquer -in-denizaÇões concernentes ao confisco
dos ref!=!ridos bens.
Art. 3° Para a implementação do disposto no
art. 1°, 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 patrimõnio da União.
§ 1° 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.
§ 32 A Comissão poderá ser assessorada por
servidores públicos federais, designados pelo Presidente da República, podendo, ainda, solicitar o auxilio de órgãos do Governo do Estado de Santa Catarina, mediante convênio com o Ministério da Justiça,
se necessário.
§ 42 A Comissão funcionará junto ao Ministério
da Justiça, que lhe dará o apoio necessário.
Art. 4 2 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
MENSAGEM Nll2n, DE 5 DE MARÇO DE 1997
DO PODER EXECUTIVO
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal,
submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado ae Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Justiça, o texto do projeto dê lei que •Autoriza o Presidente da República a
proceder à restituição dos bens de que trata o Decreto n° 65.157, de 15 de setembro de 1969, e dá
outras providências'.
'
Brasflia, 5 de março de 1997. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO.
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E.M. N°70
Em, 27 de fevereiro de 1997
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência anteprojeto de lei destinado a reparar parte do
prejuízo de que foi vítima o Senhor Osmar Outra, em
conseqüência de medidas praticadas com base em
Atas Institucionais e Complementares.
O Senhor Osmar Outra teve o seu mandato de
Deputado Federal cassado, bens de sua propriedade confiscados e incorporados ao Património da
União, havendo ainda sido aposentado com o tempo
de serviço no cargo de Fiscal de Rendas do Estado
de Santa Catarina.
Segundo Decisão do Plenário do Tribunal de
Contas da União, de 24 de junho de 1986, proferida
nos autos do Processo n• 014.333/85-6, com o
apenso n• 005.773186-5, o Senhor Osmar Outra não
é devedor de quaisquer valores para com o Tesouro
Nacional. Ademais, constam do Parecer n• 28AJ/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 n• 161/69, que o apontavam
como autor do crime de peculato, ele não sofreu
condenação penal, não tendo sido sequer processado criminalmente pela alegada prática do crime de
peculato.
Com a proposta ora apresentada, visa-se autorizar o Presidente da República a proceder à restituição dos bens pertencentes a Osmar Outra que lhe
foram confiscados e incorporados ao Património da
União por meio do Decreto n• 65.157, de 15 de setembro de 1969.
A proposta em consideração não obriga a União
Federal a pagar ao interessado indenização por prejuízos efetivos ou lucros cessantes, condicionando mesmo, no seu art. 2", a restituição dos bens confiscados,
à renúncia de qualquer forma de indenização.
O art. 3° da proposta autoriza o Presidente da
República, a criar Comissão Especial, a fim de realizar levantamento dos bens confiscados. Tal Comissão, a ser composta por cinco membros, dos quais
três escolhidos dentre servidores dos Ministérios da
Justiça, Fazenda e Marinha, funcionará junto ao
Ministério da Justiça, podendo ser assessorada
por servidores públicos federais e solicitar o auxílio de órgãos do Governo do Estado de Santa Catarina.

· Respeitosamente, - Nelson de Azevedo Jo-

blm- Ministro de Estado da Justiça.
PROJETO ORIGINAL
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1RFica 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 Federal a pagar qualquer
forma de indenização por prejuízos efetivos ou lucros cessantes.
Art. 2" A restituição dos bens de que trata o art.
1R é condicionáda à renúncia expressa do interessado, em caráter irrevogável e irretratável, de quaisquer indenizações concernentes ao confisco dos referidos bens.
Art. 3u Para a implementação do disposto no
art. 1•, fica o Presidente da República autorizado a
criar Comissão Especial, composta por cinco membros de sua livre escolha e designação, a fim de realizar levantamento de todos os bens confiscados e
incorporados ao patrimõnio da União Federal.
§ 1• Dos cinco membros da Comissão, três serão escolhidos dentre servidores dos Ministérios da
Justiça, Fazenda, e Marinha.
§_2" O Presidente da República indicará, dentre os membros da Comissão, quem irá presidi-la,
com voto de qualidade.
§ 3° 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.
Brasília,
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL 1988

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes
CAPÍTULO I

Do Poder Legislativo
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SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO III
Das-Leis
Art. 61 -A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 1° - São de iniciativa privativa do Presidente
da República as leis que:
I - fixem ou modifiquem os etetivos das Forças
Armadas;
11 - disponhan sobre:
a) criação de cargos, funções ou emprego público na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e
pessoal da administração dos Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios,
seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;
d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais
para a organização do Ministério Público e da Defensaria Pública dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios;
e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da administração pública.
§ 2° - A iniciativa popular pode ser exercida
pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do
eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco
Estados, com não menos de três décimos por cento
dos eleitores de cada um deles.

DECRETO N° 65.157
DE 15 DE SETEMBRO DE 1969
Confisca e incorpora ao Património da
União bens pertencentes a Osmar Outra.
Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, usando das atribuições
que lhes confere o art. 1 do Ato Institucional n° 12,

º
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de 31 de agosto de 1969, combinado com o art. 83,
item 11, da Constituição e tendo em vista o que consta do Processo n° CGI-00161, de 1969, do Ministério
da Justiça, decretam:
Art. 1° São confiscados e incorporados ao património da União, nos termos do art. 3" do Ato Complementar n° 42, de 27 de janeiro de 1969, os bens
pertencentes a Osmar Outra, brasileiro, casado, advogado, residente em Florianópolis, Santa Catarina,
e em Brasflia, Distrito Federal, abaixo especificados:
I - um apartamento no edifício 'Marindia', sito
na Praia do Camboriú n• 52, adquirido por escritura
de 15 de abril de 1966 e registrado sob o n° 47.284,
no l~iVro 3-X, do'1 2 Ofício da Comarca de ltajaí, Estado de-Santa Catarina;
11 - apartamento n° 22 do ·Edifício 'Dom Pedrito', silo na rua Almirante Alvim n• 24, fundeis, em
Florianópolis, Estado de santa Catarina;
III - imóvel constituído por casa e respectivo
terreno, na rua Rafael Bandeira n• 61, em Florianópolis, Estado de Santa Catarina;
IV- um terreno, com a área de 14.000 m2, situado, no Distrito de Barreiros, Município de São
José, Estado de Santa Catarina, registrado no Cartório do 1° Ofício da Comarca daquele Município;
V- um barco de pesca, denominado 'Andréa',
registrado na Capitania dos Portos de Santos, sob o
n• 4.988, e, na Capitania dos Portos de ltajaí, sob o
n• 3.923;
VI - um barco de pesca denominado 'Carla',
registrado na Capitania dos Portos de ltajaf, sob o
número 8.271;
. VIl - 1.000(hum mil) ações da Sociedade AnOnima Indústria Chapecó - SAIC (CGC-MF número
83.296.889/1 ), com- sede em Chapecó, Estado de
Santa Catarina; e
VIII - 38.693 (trinta e oito mil, seiscentos e noventa e três) ações ordinárias no valor nominal de
Ncr$15,00 cada, da Companhia Melhoramentos de
Blumenau (proprietária do 'Grande Hotel Blumenau'),
com sede em Blumenau, Estado de Santa Catarina.
Art. 22 Os imóveis de que tratam os incisos I, 11,
III e IV, do artigo anterior são entregt1es ao Ministério da Fazenda (Serviço do Património da União).
Art. 3° Os barcos de pesca de que tratam os incisos V e VI, do art. 1° são entregues à guarda e ma,
nutenção do V Distrito Naval.
Art. 4° As ações de que trata os incisos VIl e VIII,
do art. 1°, são entregues ao Ministério da Fazenda
(Comissão de Defesa dos Capitais Nacionais).
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Art. s• Este Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 15 de setembro de 1969; 148° da lndependência e 81° da República. - Augusto Hamann Rademaker Grünewald - Aurélio de Lyra
Tavares - Márcio de Souza e Mello - Luís Antônio da Gama e Silva.

(A Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
PARECER N°133, DE 1997
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de
Decreto Legislativo n•11, de 1997 (n° 317,
de 1996, na Câmara dos Deputados), que
"aprova do texto do Acordo de Cooperação Consular entre a República Federativa
do Brasil e a República Portuguesa, para
Proteção e Assistência ConslAlar aos seus
Nacionais em Terceiros Países, celebrado
em Lisboa, em 20 de julho de 1995".
Relator: Senador Carlos Wilson
I - Relatório
O Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Mensagem n• 604, de 28 de junho de
1996, submetendo à apreciação das duas Casas Legislativas do texto do acordo em epigrafe, em atenção ao disposto no art. 49, inciso I, da Constituição.
O texto convencional objeto da mensagem foi
aprovado, sob a forma de projeto de decreto legislativo, pela Câmara Baixa, em 22 de janeiro de 1997,
depois de tramitar pelas comissões de Relações Exteriores e de Constituição e Justiça e de Redação.
Enviado ao Senado Federal em 24 de janeiro de
1997, a proposição foi distnbuida à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, em 28 de janeiro, e
ao relator signatário, em 17 de março seguinte.
O presente tratado cuida de estabelecer uma
complementaridade de serviços consulares entre o Brasil e Portugal, em terreiros países, onde um dos dois
sigJatários não possuam a representação consular.
É o relatório.
11- Voto
Este acordo representa mais um passo à frente
no percurso das relações luso-brasileiras. A partir da
base lingüística e cultural comum, Brasil e Portugal
vêm erigindo o regime próprio de relações externas
bilaterais, calcado na busca de uma integração ampla e harmoniosa.
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É neste arcabouço jurí..ltco-dtpioinátiCO que se 'iflsere o presente tratado. Desta feita, acorda-se a possibilidade de substituição de repartições consulares de
ambos os países, emterreiros países, o que, sem dúvida, permitirá, além da economia de investimentos, o
alargamento da rede consular das duas nações.
Nos termos da exposição de motivos do Ministro das Relações Exteriores, que acompanha a mensagem presidencial, o • Acordo destina-se a oferecer
aos nacionais do Brasil e de Portugal a possibilidade
de recorrer indistintamente aos serviços consulares
de um e de outro país, naquelas regiões do globo
onde a ausência de uma repartição consular brasileira é suprida pela presença de um posto português e
vice-versa•. Assinala ainda que o acordo •tem o mérito de estender consideravelmente a rede de atendimento a cidadãos brasileiros no exterior, cujo número vem crescendo a cada ano. Nesse sentido, o
acordo apoia-se não só no principio da complementaridade geográfica de ambas as redes consulares,
mas também na efetiva utilização do patrimõnio cultural comum, v.g., a identidade lingüística".
O acordo dispõe que esta substituição só será
possível caso não haja oposição do Estado receptor
do consulado, mediante notificação apropriada, além
de outras medidas de caráter burocrático acerca da
divisão de despesas entre os dois países, de modo
a permitir a maior eficácia para o tratado.
Conclui-se, por derradeiro, verificados os aspectos acima, serem inequívocas a oportunidade e
conveniência para o Brasil em ratificar o presente
Acordo de Cooperação Consular entre a República
Federativa do Brasil e República Portuguesa, para
Proteção e Assistência Consular aos seus Nacionais
em Terceiros Países, pelo que opinamos pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo n• 11 , de
1997, nos termos da proposta original.
Sala da Comissão, 10 de abril de 1997.- José
Samey, Presidente- Carlos Wilson, Relator- Bernardo Cabral - Benedlta da Silva - Joel de Hollanda - Abdlas Nascimento - Roberto Freire Romeu Tuma - Artur da Távola - Caalldo Maldaner- José Agripino - Bello Parga.

PARECER N°134, DE 1997
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de
Decreto Legislativo n 2 14, de 1997 (n• 316,
de 1996, na Câmara dos Deputados), que
• Aprova o texto do Ajuste Complementar
ao Acordo de Cooperação Cfentíflca, Téc>
nica e Tecnológica para Cooperação na
Área de Transportes, celebrado entre o
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Governo da República Federativa do Brasil e o Governo de Cuba, em Havana, em
30 de janeiro de 1996".
Relator: Senador Bernardo Cabral
I - Relatório

Submete-se à Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional desta Casa o Projeto de Decreto
Legislativo n2 14, de 1996, qué objetiva aprovar o texto
do Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação
Cientifica, Técnica e Tecnológica para Cooperação na
Área de Transportes, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo de Cuba,
em Havana, em 30 de janeiro de 1996.
O referido Ajuste define as bases para cooperação entre os dois países, com vistas ao áesenvolvimento dos setores portuários e dos transportes
marftimos e multimodais. O documento cria, para as
Partes Contratantes, compromisso de contribuir, na
medida de suas disponibilidades, com os recursos
humanos, materiais e logísticos necessários ao desenvolvimento dos programas de trabalho. Adicionalmente, designa os Ministérios dos Transportes de
cada país como os órgãos responsáveis pela execução dos programas comuns.
O projeto em questão tramitou na Câmara dos
Deputados, onde foi aprovado, por unanimidade, em
três comissões. na Comissão de Relações Exteriores e Defesa nacional do Senado, não recebeu
emendas no prazo regimental.
11 - Análise e Voto
A celebração de acordos para o intercâmbio
cientifico, técnico e tecnológico é procedimento fundamental para o enriquecimento da experiência do
país, em qualquer área de conhecimento. Os selares portuários e de transportes marftimos e multimodais são áreas essenciais na cadeia. logística do
mercado internacional, na medida em que contribuem para a dinamização da economia do país.
A cooperação entre o Brasil e Cuba, por sua vez,
insere-se no contexto da política externa do país, que
vem fortalecendo, cada vez mais, seus laços culturais
e comerciais com os países da América latina
Em face do exposto, nosso voto é pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo n2 14, de 1997.
Sala das Comissões, 10 de abril de 1997. José Samey, Presidente - Bernardo Cabral, Relator- Carlos Wilson - Benedlts da Silva - Abdlas
Nascimento - Casildo Maldaner - Lúdlo Coelho Roberto Freire - Romeu Tuma - Bello Parga José Agrlplno - Joel de Hollanda- Pedro Simon.
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PARECER N2 135, DE 1997
Da Comissão de Relações Exteriores sobre o Projeto de Decreto Legislativo nm 20, de 1997 (nR 335196, na Câmara
dos Deputados), "aprova o texto do Acordo sobre Quarentena Vegetal, celebrado
entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Popular da China, em Beljing, em 13 ele dezembro de 1995."
Relator: Senador Romeu Tuma
I - Relatório
Conforme o disposto no art. 49, 1nc1so I, da
Constituição Federal, foi encaminhado à consideração do Congresso Nacional, através da Mensagem
n• 380, de 1996, do Poder Executivo, o texto do
Acordo sobre Quarentena Vegetal, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da China, em Beijing,
em 13 de dezembro de 1995.
O referido Acordo tem como 'finalidade evitar a
introdução de enfermidades, pragas e ervas daninhas sujeitas a quarentena (daqui em diante referidas como pragas de quarentena) no território de
qualquer das Partes Contratantes, para proteger a
produção agrícola, para promover o desenvolvimento do comércio de plantas e produtos agrfcolas, e
para reforçar a cooperação do domínio da quarentena vegetal entre os dois países. •
O Acordo determina, ainda, que os países devem notificar-se mutuamente sobre a distribuição e
os controles de pragas sujeitas a quarentena, bem
como sobre a ocorrência de novas pragas; intercambiar e manter atualizada legislação, normas e regulamentos referentes as pragas quarentenárias; dar
conhecimento dos resultados da pesquisa cientifiCél
e tecnológica sobre quarentena vegetal.
Também ficou determinado no Acordo em análise, que os Certificados Fitossanitários devem ser
emitidos em inglês e na língua oficial do país exportador. Resguarda ainda o Acordo o direito do país
importador em inspecionar plantes e produtos vegetais e de tomar as medidas necessárias de quarentena, desde que baseadas em evidências científicas.
Os departamentos encarregados do Acordo serão no Brasil, o Departamento de Defesa e lnspeção
Vegetal (DDIV), da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, do Aba~ecimento e
da Reforma Agrária, e, na China, a Administração de
Quarentena Animal e Vegetal, do Ministério da Agricultura da República Popular da China. A vigência
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do presente Acordo é de cinco anos, prorrogável
automaticamente por mais cinco.
O Projeto de Decreto Legislativo n° 20, de 1997
(n• 335, de 1996, na Câmara dos Deputados), recebeu
pareceres favoráveis nas Comissões de Relações Exteriores, de Agricultura e Política Rural, de Constituição
e Justiça e de Redação, da Câmara dos Deputados.
Na Comissão de Relações Exteriores, da Câmara dos Deputados, o Relator ressaltou, em seu
Voto, a necessidade premente de que regras fitossanitárias minímas sejam validadas em instrumento
próprio, "em virtudé da China não ser Parte na Organização Mundial de Comércio. Com efeito, aquele
país não assinou os Acordos que compõem a Ata de
Marraqueche, de 1994, a qual estabelece - entre
outros assuntos - as regras internacionais. sobre
medidas sanitárias e fítossanitárias em relação ao
comércio. Tal fato também impossibilita que sejam
apresentadas quaisquer reclamações contra a China
perante aquele organismo internacional.Também no Parecer da Comissão de Agricultura
e Política Rural, o Relator apresenta as mesmas considerações sobre as implicações da não participação da
China na Organização Mundial do Comércio, lembrando que "na ausência do presente Acordo ou o Brasil
restringe drasticamente seu comércio ou arrisca-se a
importar pragas e doenças daquele país."
É o relatório.

11- Voto do Relator
O Projeto de Decreto Legislativo n" 20, de 1997
{n° 335, de 1996, na Câmara dos Deputados), ao
aprovar esse Acordo. atende à necessidacle de~ITlélior
controle fitossanitário, decorrente do aumento do intercâmbio comercial e tecnológico entre o Brasil e a China. A introdução de pragas exógenas pode causar prejuízos elevados tantc> ao meio ambiente quanto a R_rodução agrícola, haja vista no Brasil os danos causados
pelo "bicudo" na cultura do algodão, pelo •cancro cftrico• na citricultura pelo ·moko" da bananeira e pela "ferrugem• do café, dentre outras.
O aumento do comércio entre os dois pafses,
notadamente em termos agrfcolas, apresentou crescimento significativo nos últimos anos, representando uma perspectiva concreta de expansão
para os produtos brasileiros no exterior. As exportações brasileiras passaram de US$430.688.641/FOB
em 1994 para US$670.358.338/FOB em 1996, enquanto as importações passaram de US$38.547.419/FOB
_
em 1994 para US$46.005.871/FOB em 1996.
Dentre as exportações agrícolas brasileiras merecem destaque o óleo de soja em bruto, que gerou
US$409.435.365/FOB em 1996; o farelo de soja, com

US$242.003.4 32/FOB; as cames de aves, com
US$2 255.85G'FOB. Merecem ainda destaque produtos
como o café soii.Mll, que passou de US$193.552/FOB em
1994 para: US$493.400'FCJB em 1996; o 9.m ci3 aarja, q.13

passoo de US$2'Z2.51&f08 para US$1m.48&f08, nomesmoperfodo.
As importações agrfcolas do Brasil, da ordem
de US$46.005.871/FOB em 1996, embora reduzidas
dentro do contexto geral do comércio entre os dois
países, apresentam tendência crescente, e, no momento, incluem produtos de consumo seletivo, como
cogumelos, canela, alho, fumo e aspargos.
As informações acima confirmam a importância
económica da China c:omo parceiro do Brasil, razão
pela qual é da maior oportunidade implementar os instrumentos necessários ao desenvolvimento seguro e
proveitoso do comércio de plantas e produtos vegetais.
Entretanto, conforme mencionado nos Pareceres da Câmara dos Deputados, é essencial assegu- rar que esse intercâmbio proteja a agricultura e o
meio ambLente.dQ perigo representado pela introdução de espécies exóticas, capazes de ocasionar
grandes prejuízos materiais e financeiros ao país importador.
Do exposto, e por julgarmos relevante para a
agricultura e o meio ambiente o Acordo sobre Quarentena Vegetal, recomendamos a aprovação do
_ Projeto de Decreto Legislativo n• 20, de 1997, nos
termos em que foi apresentado.
Sala das Comissões, 1o de abril de 1997. - José
San"'ey, Presidente - Romeu Tuma, Relator - Bernardo cabral - Benedlta da Silva - Joel de Hollanda ~ -Abcllas

Nascimento- Roberto Freire- Lúdlo Coelho

- - cartos Wilson - caslldo Malclaner- José Agrlplno
~

- Bello Parga -·Pedro Simon- José Blanco.
PARECER ~ 136, DE 1997

~~

Da Comissão de Relações Exterl~
res e Defesa Nacional, sobre o Projeto de
DeCreto- Legislativo n• 22, de 1997 (n•
312196, na CAmara dos Deputados), que
• Aprova o texto do Acordo, por Troca de
Notas, que regulamenta a cessão de uma
Companhia de Infantaria do Exército à
OperaÇão âe Paz na ONU e, Moçambique
(ONUMOZ), celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e a Organização das nações Unidas".

Relator: Senador Romeu Tuma
I - Relatório
Vem a esta Comissão, para exame, o Projeto
de Decreto Legislativo n• 22, de 1997 (n° 312196 na
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C~ d'e· -origt~m}, de- inicôativa-tio ·Executivo, ·que
'Aprova o texto do Acordo, por Troca de Notas, que
regulamenta a cessão de uma Companhia de Infantaria do Exército à Operação de Paz na ONU em
Moçambique (ONUMOZ), celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Organização das Nações Unidas'.
A prop-osição, que não recebeu emendas no
prazo regimental, visa a autorizar o Acordo por Troca de Notas para a participação de um continente de
tropa brasileira, no valor de uma Companhia de Infantaria do Exército, como integrante da Operação
das Nações Unidas para Moçambique (ONUMOZ),
por prazo não determinado.
O Acordo, entre nosso Governo e a Organização das Nações Unidas, visa dar CUITJprimento a Resolução n° 797, de 16 de dezembro de 1992, ampliada pela de n° 988 de 23 de fevereiro de 1994, ambas do Conselho de Segurança da ONU.
Durante o cumprimento de sua missão, o contingente militar brasileiro 'gozará dos privilégios e
imunidades, direitos e vantagens, e cumprirá com as
obrigações estabelecidas' no âmbito da Operação
de Paz, de acordo com o disposto no 'Status Agreement' e as relações, entre nosso Governo e a ONU
e entre o contingente e a Organização Internacional,
se regularão pelo estabelecido na nota enviada pelo
Secretário-Geral-Assistente para Operações de Manutenção de Paz ao nosso Representante Permanente junto às Nações Unidas, documentos cujas
disposições, por força de experiências anteriores, já
são do conhecimento de nosso País.

11 - Discussão
O envio de tropas em missão de paz extraterritorial e sua autorização fundamentam-se nos arts.
4°, incisos 11, VI e IX, 21, inciso I; 49, inciso I; 84, inciso VIII, todos da Constituição Federal, e estão amparados na Lei n° 2.953, de 17 de novembro de
1956, que 'Fixa normas para a remessa de tropas
brasileiras para o exterior'.
Transcrevemos, abaixo, os dispositivos constitucionais citados:
'Art. 4° A República Federativa doBrasil rege-se nas suas relações internacionais
pelos seguintes princfpios:
1- (... )
11 - prevalência dos direitos humanos;
III-(...)
VI - defesa da paz;
VIl-( ...)
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!:l(".:.. cõoptira'fão .flntre ·os IJOVOS para o
progresso da humanidade;
Art. 21. Compete à União:
I - manter relações com Estados estrangeiros é participar de organizações internacionais;
Art. 49. É da competência exclusiva do
Congresso Nacional:
I - resolver definitivamente sobre tratados, acoraos ou atas internacionais que
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao património nacional;
Art. 84. Compet,e ao Presidente da República:
1- (... )
VIII -celebrar tratados, convenções ou
atas internacionais, sujeitos a referendo do
Congresso Nacional;
Quanto ao mérito, a Proposta configura excelente oportunidade para que o Brasil novamente ratifique sua presença e ação diplomática amiga junto
aos países da África austral.
A natureza da missão é pacflica e, devido à situação atual de calma existente em Moçambique,
apresenta boas condições de segurança para a tropa.
A nossa experiência em missões de paz patrocinadas por organizações internacionais, corno as do
Congo, Suez, São Domingos, Angola, América Central
e Bósnia, nos ensina que, além das vantagens diplomáticas formais, são extraordinários os beneffcios diplomáticos informais e militares da convivência de tropas brasileiras com a população dos países assistidos
e com os militares de outras nações.
Os benefícios diplomáticos informais são conseqüência de invulgar facilidade com que os soldados brasileiros se relacionam com militares e civis
estrangeiros, sejam eles de países desenvolvidos ou
em desenvolvimento, apresentem ou não em sua
cuHura práticas discriminatórias.
Essa caracterfstica cultural transforma o soldado
brasileiro numa espécie de elo de ligação entre as diversas cuHuras presentes nessas áreas em confiito.
Militarmente, o convívio com organizações, estruturas e conceitos operacionais diferentes resulta
em valiosa experiência militar. Além dis:;o, as necessidades e dificuldades surgidas na organização e no
preparo da Força de Paz constituem-se em notável
experiência de planejamento.
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Financeiramente, o custo da participação brasileira na missão de paz já foi considerado no processo orçamentário.

III- Voto
Pelo exposto, opino favoravelmente à aprovação
do Projeto de Decreto Legislativo n" 22, de 1997.
Sala das Comissões, 10 de abril de 1997. José Samey, Presidente - Romeu Tuma, RelatorBernardo Cabral - Benedlta da Silva - Carlos
Wilson - Joel de Hollanda - Abdlas Nascimento
- Bello Parga - Caslldo Maldaner- Lúdlo Coelho
- Roberto Freire - José Agrlplno.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI N" 2.953, DE 17 DE NOVEMBRO DE_1956
Rxa normas para remessa de tropas
brasileiras para o exterior.
Art. 1° A remessa de força armada, terrestre, naval ou aérea para fora do terrttório nacional, sem declaração de guerra e em CU!lllrimento de obrigações assumidas pelo Brasil como membro de organizações internacionais ou em virtude de tratados, convenções,
acordos, resoluções de consulta, planos de defesa, ou
quaisquer outros entendimentos diplomáticos ou militares, só será feira, nos termos da Constituição. com autorização do Congresso Nacional.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não
se aplica aos casos constitucionais de repulsa à invasão ou à agressão estrangeira. (Constituição Federal. Art. 7" n° 11 e Art. 87, número VIII, ln fine).
Art. 2" Não necessita a autorização, prevista no
artigo anterior o movimento de fórças terrestres, navais e aéreas processado dentro da zona de segurança aérea e marítima, definida pelos órgãos militares competentes, como necessária à proteção e à
defesa do litoral brasileiro.
Art. 3° Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
PARECER N° 137, DE 1997
Da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto
Legislativo no 23, de 1007 (n" 329.'96, na Câmara dos Deputados), que "Aprova o texto
do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa, relativo ao Emptego Assalariado dos Familiares dos Agentes das Missões Oficiais de cada Estado no outro, celebrado em Paris, em 28 de maio de 1996.
Relator: Senador José Agripino
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1- Relat-:>rio
Nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição
Federal, o Senhor Presidente da República submeteu
ao Congresso Nacional, devidamente acompanhado
de exposição de motivos do Ministro das Relações Exteriores, o Projeto de Decreto Legislativo n• 23, de
1997 (n° 329, de 1996, na origem), que 'Aprova o texto
do Acordo entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Francesa, relativo
ao Emprego Assalariado dos Familiares dos Agentes
das Missões Oficiais de cada Estado no outro, celebrado em Paris, ern 28 de maio de 1996.
Da exposição de motivos do Senhor Ministro
das Relações Exteriores, que acompanha o texto do
Acordo em epfgrafe, cabe destacar o seguinte:

·o

presente Acordo, similar aos assinados com os Estados Unidos da América,
o Canadá e a Grã-Bretanha (em 1987), com
a Argentina (em 1991 ), com Chile, a Colômbia e o Uruguai (em 1993) e com a Dinamarca, Venezuela e Austrália (em 1994) e República Dominicana (em 1995), 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 serviço diplomático brasileiro reivindicam espaço profissional autônomo, no exterior, para
seus dependentes - cônjuges em especial que reclamam atividades outras que a mera
função de acompanhamento do funcionário
transferido a outro pafs."
A Convenção de Viena Sobre Relações Diplomáticas, de 1961, que, seguindo o rígido critério da
funcionalidade, proíbe o trabalho estranho ao múnus
da representação diplomática, por extensão projetou-se não só aos agentes diplomáticos, bem como
a todos os seus parentes.
Os Estados, de forma geral, têm entendido que
tal situação não é a mais compatível com o grau de
desenvolvimento das modernas gerações de funcionários diplomáticos do Estado acreditante. As oportunidades de trabalho para os parentes de pessoal
diplomático são, via de regra, muito amplas, haja
vista sua boa f:mnação profissional e universitária.
O ato internacional bilateral ora apreciado visa
a alterar interpartes, com a República Francesa, norma que impede que parentes de agentes diplomáticos exerçam atividades profissionais no Estado
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acreditado, como de resto já procedemos em relação a outros Estados com quem mantemos relações
diplomáticas.
Trata-se evidentemente de uma modema forma de realização funcional das relações diplomátf~
cas, que seguramente será implementada, em um
curto lapso de tempo, em muitos outros estados.

li-Voto
Por todo o exposto, sendo o Acordo sob exame
oportuno e conveniente aos interesses nacionais,
constitucional e legal, somos pela sua aprovação na
forma do presente Decreto Legislativo ng 23197.
Sala das Comissões, 10 de abril de 1997. José Sarney, Presidente - José Agrlplno, Relator
- Bernardo Cabral - Benedlta da Silva - Joel de
Hollanda - Abdlas Nascimento - Carlos Wilson Roberto Freire - Beilo Parga - Romeu Tuma.
PARECER W 138, DE 1997
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de
Decreto Legislativo ng 24, de 1997, (ng
378197, na Câmara dos Deputados) que
•aprova o texto do Acordo de Complementação Econômica entre o Mercosul e
a Bolrvla, celebrado durante a última reunião do Conselho do Mercosul, realizada
em Fortaleza, nos dias 16 e 17 de dezembro de 1996".
Relator: Senador Carlos Wilson

t- Relatório
Esta Comissão é chamada a pronunciar-se sobre o Projeto de Decreto Legislativo n• 24, de 1997,
(ng 378 de 1997, na Câmara dos Deputados) que
•aprova o texto do Acordo de Complementação Econõmica entre o Mercosul e a Bolfvia, celebrado durante a última reunião do Conselho do Mercosul,
realizada em Fortaleza, nos dias 16 e 17 de dezembro de 1996".
Em cumprimento ao disposto no artigo 49, inciso I, da Constituição Federal, o Presidente da República submete à apreciação parlamentar o texto deste ato internacional.
O diploma legal em apreço foi aprovado pela
Câmara dos Deputados, em 5 de março de 1997,
tendo,
•ela casa, passado pelo crivo das Comissões de; .. claç.ões Exteriores e de Defesa Nacional;
de Economia, Indústria e Comércio; de Finanças e
Tributação. p2ra análise 'i.:) mérito; e de Constituição, Just1ça e de R<!rl'lch. para exame da constitur:ionalidade - ja téc!11ca ~egislativa.

!03

Dando prosseguimento ao seu trâmite congressual, a proposição em tela veio ter a esta Casa,
onde, uma vez ·lida, foi encaminhada à Representação Brasileira na Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul para relatório preliminar, de acordo com o disposto no Inciso I e parágrafos 1" e ~ do
art. ~ da Resolução n• 1, de 1996-CN. Cabe ressaltar, no âmbito deste Relatório, que a referida Resolução do Congresso Nacional determina que todas
as matérias de interesse do Mercosul que venham a
ser submetidas ao Congresso Nacional sejam encaminhadas, preliminarmente, à Representação, sem
prejufzo de sua apreciação pelas comissões competentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O dispositivo legal em pauta objetiva, segundo
consta do Relatório oferecido pela Representação
Brasileira na Comissão Parlamentar Conjunta do
Mercosul, situar todas as matérias concernentes ao
Mercosul no contexto do processo de integração regional ora em curso.
Segundo Exposição de Motivos do Ministério
de Relações Exteriores, encaminhada a esta Casa,
o instrumento internacional em tela foi aprovado pelo
Conselho do Mercado Comum por ocasião de sua
última reunião, realizada em Fortaleza, nos dias 16 e
17 de dezembro de 1996, representando a culminância das negociações já há algum tempo em curso, entre Mercosul e Bolfvia. Acordaram-se assim os
seus termos operativos, com a definição dos produtos sujeitos a um cronograma de desgravação tarifária, existente no âmbito do programa de liberação
comercial.
O Acordo de Livre Comércio Mercosul- Bolfvia é
o segundo instrumento dessa natureza celebrado pelo
Mercosul, somando-se ao Acordo de Livre Comércio
Mercosul - Chile. O diploma legal em pauta lança as ·
bases para a conformação de uma área de livre comércio entre Mercosul e Bolfvia em um prazo de dez
anos, mediante a eliminação das restrições tarifárias e
não-tarifárias que afetem o comércio bilateral.
A maior parte do universo tarifário terá preferência inicial de 30%, sendo que a liberação total deverá dar-se no décimo ano de vigência do acordo.
Os Anexos ao texto do Acordo definem listas de produtos da Bolfvia e do Mercosul, sujeitos a um ritmo
de desgravação que constitui exceção à regra geral
enunciada no Programa de Liberalização Comercial.
O Anexo 7 elenca produtos que terão uma margem
de preferência de 100% desde o infcio çla vigência
do Acordo. Entre os produtos brasileiros que desfrutam dessa margem-de preferência, pode-se citar
aqueles provenientes do selar siderúrgico e do selar
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de bens de capital. Alguns produtos serão objeto de
desgravação do décimo-oitavo ano. Com efeito, os
anexos 5 e 6 definem preferências de 1O% a partir
do nono ano, assim conferindo aos produtos neles
elencados prazo maior para que se processe a desgravação. Esta deverá estar completa em 2011 e
2014, respectivamente.
A parte normativa do acordo em tela inclui dispositivos sobre normas de origem, medidas de salvaguarda e solução de controvérsias (respectivamente, os Anexos 9, 10 e 11). Para a avaliação e
administração do Acordo, as Partes estabeleceram
uma Comissão Administradora, que deverá reunir-se
anualmente. À Comissão Administradora caberá
também intervir no que concerne às controvérsias
surgidas com relação à interpretação, apliéação ou
descumprimento das disposições contidas no Acordo, caso não surtam efeito as consultas recíprocas
ou negociações di retas. O Acordo prevê também um
Comitê Assessor Empresarial, revestidc. de caráter
consultivo.
Ao Acordo em pauta as Partes incorporaram
um Protocolo de Integração Ffsica que visa a facilitar
o trânsito e o intercâmbio comercial recíproco e com
terceiros países, mediante a coordenação de esforços no sentido de aprimorar as ligações, particularmente as terrestres e fhNiais, entre os países signatários.
As Partes Contratantes acrescentaram Notas
Complementares ao Acordo, as quais fazem referência a medidas de restrição não-tarifária ao comércio
recíproco, que ainda perduram, mas que os Países
Signatários pretendem eliminar posteriormente.
É o Relatório.

11- Parecer

O Acordo de Uvre Comércio Mercosul - Bolívia
representa uma etapa da estratégia brasileira de formação de uma área de livre comércio que se estenda
por toda a América do Sul, tendo corno núcleo central
o Mercosul. Insere-se, ademais no contexto da ampla
articulação de interesses como nossos vizinhos que
anima a política externa brasileira. Tal aproximação
visa a aprofundar os tradicionais vínculos de amizade
e intercâmbio que com eles mantemos, para que possamos desenvolver uma atuação em estreita colaboração no âmbito das negociações conducentes à Área
de Livre Comércio das Américas (ALCA).
O expressivo dinamismo do comércio do Mercosul, onde as exportações oriundas do Brasil cresceram 300% desde 1990, vem promovendo um salto
qualitativo no relacionamento entre os países do
Cone Sul e levando a um processo de melhoria do
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espaço económico latino-americano. A tendência de
tal processo é atingir outros países da área. Assim,
em junho de 1996, em San Luís, Argentina, o Marcosul acolhia o Chile como 'sócio associado'. Na ocasião, já se negociava acordo semelhante com a Bolívia. O processo negociador esbarraria, no entanto,
com dificuldades e demoras, uma vez que a Bolfvia
já pertencia a outro bloco económico, o Pacto Andino, coflitando a sua pretensão de associar-se ao
Mercosul com dispositivo do Tratado de Assunção.
Com efeito, o art. 20 do referido diploma internacional proíbe países membros de outros esquemas de
integração económica de se associarem ao Mercosul antes de decorridos cinco anos da entrada em vigência do Trªtado._A questão foi fi_nalmente contornada com a assinatura do Acordo Bolívia - Marcosul, em dezembro de 1996, observado o prazo de
cinco anos estipulado pelo Tratado de Assunção.
Em seguida, procedeu-se a longas negociações referentes à definição dos bens cujo comércio seria liberalizado, e ao estabelecimento de prazo para a
gradual desagravação de cada produto.
O instrumento internacional ora em exame, que
pactua a adesão da Bolívia ao Mercosul, contribui
sem dúvida alguma para o aperfeiçoamento do processo de integração em curso na América Latina, ao
estabelecer o arcabouço jurídico e institucional de
cooperação e_integração económica e física entre os
quatro sócios do Mercosul e mais um país vizinho.
Nesse contexto, cabe lembrar a importante iniciativa
levada a cabo pelo Brasil e por aquele país irmão na
área energética, uma vez que o gasoduto Brasil Bolívia é hoje um dado concreto na agenda económica dos dois países, contribuindo para acelerar a
restruturação da matriz energética brasileira.
No que tange aos interesses da estrutura produtiva nacional, deverá a indústria brasileira beneficiar-se de forma acentuada do acesso isento de tarifas ao mercado boliviano para vários itens dos selares siderúrgicos e de bens de capital, bem como
para produtos industrializados, tais como automóveis de até mil cilindradas, produtos da química fina,
malte, lã, móveis, entre outros.
Em face do exposto, votamos pela aprovação
do Acordo de Complementação Económica entre o
Mercosul e a Bolívia, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo n° 24197.
Sala da Comissão, em 10 de abril de 1997.José Sarney, Presidente - Carlos Wilson, Relator
- Casildo Maldaner - Bernardo Cabral - Benedita
da Silva - Joel de Hollanda - Roberto Freire Abdlas Nascimento - Bello Parga - Romeu Tuma
- José Agrlplno.
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DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
NOS TERMOS DO ART. 250
PARÁGRAFO ÚNICO
DO REGIMENTO INTERNO

RELATÓRIO
Da Representação Brasileira na Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 24, de 1997 (n• 378, de 1997, na Câmara dos Deputados), que "aprova o texto do Acordo de Complementação Económica entre o Mercosul e a Bolívia, celebrado durante a última reunião do Conselho do Mercosul, realizado em Fortaleza,
nos dias 16 e 17 de dezembro de 1996".
Relator: Senador Lúdlo Coelho
À luz do disposto no inciso I e§§ 1° e 2° do art.
2" da Resolução n• 1, de 1996-CN, compete à Representação Brasileira na Comissão Parlamentar
Conjunta do Mercosul emitir relatório preliminar sobre todas as matérias de interesse do Mercosul que
venham a ser submetidas ao Congresso Nacional.
Dispõe a referida Resolução que 'Tal procedimento
se fará sem prejuízo da apreciação da matéria por
parte das comissões competentes da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, conforme o disposto nos respectivos Regimentos Internos'.
Ao acolher o referido dispositivo em seu texto,
desejou a Resolução n• 1, de 1996-CN, zelar para
que a Representação Brasileira na Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul fornecesse subsídios
ao estudo de toda matéria concernente ao Mercosul,
a ser efetuado pelas demais comissões incumbidas
de seu exame e parecer, situando tais matérias no
contexto do processo de integração regional, consubstanciado no Mercosul. Como se sabe, a Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul, órgão representativo dos Parlamentos dos Estados-Partes no
âmbito do processo de integração, é parte da estrutura institucional do Mercosul, conforme estabelecida pelo Protocolo de Ouro Preto, assinado em 17 de
dezembro de 1994.
O Acordo de Livre Comércio Mercosui-Bolívia
foi firmado por ocasião da XI Reunião do Conselho
do Mercado Comum, órgão de condução polftica do
Mercosul, realizada em Fortaleza, nos dias 16 e 17
de dezembro próximo passado. Tem como base jurídica o Tratado de Montevidéu, celebrado em 1980, e
o Tratado de Assunção, ambos aprovados pelo Congresso Nacional por intermédio dos Decretos Legis-
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lativo n• 66, de 16 de novembro de 1981, e n• 197,
de 25 de outubro ,de 1991, respectivamente.
O Tratado de Montevidéu, que criou a P.ssociação latino-Americana de Integração (ALADO. tem
como objetivo principal, à luz de seu Artigo 1°, o 'estabelecimento, de forma gradual e progressiva, de um
mercado comum latino-americano". Para atingir esse
fim, o Tratado prevê a const~uição de "área de preferências econõmicas, CO!T4>osta por uma preferência tarifária regional, por acordos de alcance regional e por
acordos de alcance parcial". Nesse contexto, o Brasil
celebrou acordos com todos os países latino-americanos membros da ALADI, entre os quais se destacam o
Acordo de Complementação Económica n"14, firmado
em 20.12-90 entre o Brasil e a Argentina; e o Acordo
de Complementação Económica n• 1B, celebrado em
29-11-91, este último incorporando as preferências negociadas pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, já
no ãmb~o do Mercosul.
A cobertura jurfdica ao presente Acordo de Livre Comércio completa-se com o Tratado de Assunção - instrumento constitutivo do Mercosul, firmado
em 26-3-91 sob a égide do Tratado de Montevidéu.
Esse instrumento visa à conformação de um mercado comum a ser alcançado através de um programa
de liberalização comercial e de outras medidas de
alcance económico e comercial.
O Protocolo de Ouro Preto viria a conferir ao
Mercosul personalidade jurfdica de direito internacional, permitindo-lhe doravante celebrar, como bloco,
acordos e tratados com outros Estados e organismos internacionais. O Acordo de Livre Comércio
Mercosui-Bolívia constitui-se assim, ao lado do Acordo de Livre Comércio Mercosui-Chile, um dos primeiros instrumentos de livre comércio firmados pela
união· aduaneira do Mercosul.
O Acordo em tela compreende um programa
de liberalização comercial e um conjunto de disciplinas que regularão ()s. diversos aspectos envolvidos
no relacionamento econõmico-comercial. Para a
avaliação e administração do Acordo, as Partes
constitufram uma Comissão Administradora que deverá reunir-se anualmente. O Título XVIII cria um
Comitê Assessor Empresarial, que terá caráter de
órgão consultivo da Comissão Administradora.
O programa de liberalização comercial prevê a
desgravação da maior parte do universo tarifário em
um período de dez anos, sendo a preferência inicial
de 30%. A desgravação, bem como a eliminação
das restrições não-tarifárias, deverão estar completas no décimo ano de vigência do acordo. Seguemse B anexos que definem listas de produtos da Bolf-
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via e do Mercosul cujo ritmo de desgravação tarifária
constitui exceção à regra geral enunciada no Programa de Liberalização Comercial. Os Anexos 1, 3 e 4
estabelecem preferências iniciais de 50%, 15%, e
10%, respectivamente. Os Anexos 5 e 6 definem
preferências de 10%, a partir do nono ano, assim
conferindo aos produtos neles constantes prazo
maior para que se processe a desgravação, que deverá estar completa em 2011 e 2014, respectivamente.
Já os produtos inclufdos no Anexo 7 terão
uma margem de preferência de 100% desde o início da vigência çlo Acordo. São 500 produtos concedidos pelo Mercosul, e 400 pela Bolfvia. O Brasil
passa, desta forma, a desfrutar de acesso isento
de tarifas ao mercado boliviano para váríos itens
de seu interesse, entre os quais produtos provenientes dos setores siderúrgico e de bens de capital. Além disso, produtos tais como automóveis até
mil e quinhentas cilindradas, produtos de qufmica
fina e os demais bens de capital e siderúrgicos gozarão de margem de preferência inicial de 30%.
O Anexo 8 refere-se a produtos em Regime
de Adequação. Para esses produtos, cuja desgravação resultante do Programa de liberalização
Comercial implique a aplicação de tarifa menor do
que a estipulada no Anexo 8, aplicar-se-á esta última.
O Anexo 9 estabelece as normas de origem
aplicáveis ao intercâmbio de mercadorias realizado no âmbito do Acordo em pauta, estabelecendo
o índice de nacionalização em 60%.
O Anexo 10 diz respeito à aplicação de medidas de salvaguarda à importação de produtos que
se beneficiem do Programa de Liberalização Comercial, enquanto o Anexo 11 estipula em Regime
de Solução de Controvérsias. À luz deste dispositivo, as controvérsias que surgirem entre as Partes
Contratantes com relação à interpretação, aplicação ou descumprimento das disposições contidas
no Acordo em pauta serão resolvidas mediante a
utilização dos seguintes mecanismos: realização
de consultas recfprocas ou negociações diretas;
intervenção da Comissão Administradora, ou mediante a criação de um Grupo de Peritos Ad Hoc_
Finalmente os Governos dos Estados-Partes
do Mercosul e da Bolívia houveram por bem incorporar ao Acordo de Complementação Econômica entre
Mercosul e Bolívia um Protocolo sobre Integração
Física, com o objetivode facilitar o trânsito e o intercâmbio comercial recíproco e com terceiros países.
Prevê, para tanto, a coordenação de esforços no
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sentido de aprimorar as ligações, especialmente terrestres e fluviais, entre os países signatários, promovendo a facilitação da navegação pela Hidrovia Paraná-Paraguai, Porto Cáceres-Porto Nova Palmira.
Seguem-se Notas Complementares ao Acordo,
oferecidas pela Bolívia e por cada um dos EstadosPartes do Mercosul, que fazem referência a medidas
de restrição não-tarifária ao comérCio recíproco que
ainda perduram, as quais os signatários pretendem
eliminar posteriormente.
Cabe informar, no âmbito deste relatório preliminar, que os demais parceiros do Mercosul e a Bolívia já cumpriram, de sua parte, os trâmites legais
internos conducentes à plena incorporação do Acordo de Livre Comércio Mercosui-Bolívia nos respectivos ordenamentos jurídicos.
Do ponto de vista do processo de integração
regional em curso, o Acordo de Livre-Comércio Mercosui-Bolívia constitui parte da estratégia brasileira
de formação de uma área de livre comércio na América do Sul, tendo como núcleo central o Mercosul. O
Acordo insere-se no contexto de uma ampla articulação de interesses com nossos vizinhos regionais,
destinada a aprofundar os tradicionais vfnculos de
amizade e intercâmbio que com eles mantemos,
criando, assim as bases para uma atuação mais
concertada em negociações como a da •Área de Livre Comércio das Américas• (ALGA).
É o relatório.
Sala das Comissões, Presidente, Relator.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 24, DE 1997
Relatório da Comissão
A Representação Brasileira na Comissão Parlamentar Conjunta, em reunião ordinária realizada
hoje, Aprovou, unanimemente, o Relatório do Senador Lúdio Coelho oferecido ao Projeto de Decreto
Legislativo n• 24/97, no Senado Federal (n• 378, de
1997, na Câmara dos Deputados), concluindo pela
aprovação dos termos do Acordo de Complementação Económica entre Mercosul e a Bolfvia, celebrado durante a reunião do Conselho do Mercosul,
realizada em fortaleza, nos dias 16 e 17 de dezembro de 1996.
Estiveram presentes os Senhores Parlamentares:
Senadores Lúélio Coelho,. Casildo Maldaner;
Deputados Paulo Bornhausen, Júlio Redecker, Miguel Rosseto, Paulo Ritzel, Valdir CQiatto, Dilceu
Sperafico e Deputada Veda Crusius.
Sala da Comissão, 20 de março de 1997.- Deputado Paulo Bornhausen, Presidente.

o

e
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PARECER N• 139, DE 1997
Da Comissão de Relações Exteriores sobre o Projeto de Decreto Legislativo no 27, de 1997 (n" 369196, na Câmara
dos Deputados). que "aprova o texto do
Acordo, por troca de Notas, relativo a um
empréstimo japonês concedido aos Estados de Santa Catarina, Paraná, Bahla e
Ceará, para projetos ambientais, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Japão, em
26 de agosto de 1996".
Relator: Senador Casildo Maldaner
I - Relatório
A Câmara dos Deputados enviou à apreciação
do Senado Federal, após tramitação e aprovação
naquela Casa Legislativa, o Projeto de Decreto Legislativo n• 27, de 1997 (Projeto de Decreto Legislativo n• 369-B, de 1996, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República. que
"aprova o texto do Acordo, por troca de Notas, relati·
vo a um empréstimo japonês concedido aos Estados
de Santa Catarina, Paraná, Bahia e Ceará, para projetas ambientais, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Japão,
em 26 de agosto de 1996", ora relatado na Comissão de Relações Exteriores.
A proposição ora analisada pretende ratificar o
referido acordo, celebrado entre os dois países, consoante o disposto no art. 49, I, da Constituição Federal, que atribui competência exclusiva ao Congresso
Nacional para "resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimõnio
nacional".
A proposição em pauta foi enviada à Câmara
dos Deputados, nos termos constitucionais, em 1•
de outubro de 1996, acompanhada da correspondente Exposição de Motivos n• 428/MRE, de 30 de
setembro de 1996, do Senhor Ministro de Estado interino das Relações Exteriores.
Na referida Exposição de Motivos, assinala o
signatário que:
"Trata-se dos projetas de controle das
enchentes do Rio ltajaí, de melhoramento
ambiental do Estado do Paraná, de saneamento ambiental da Baía de Todos os Santos e de construção de usina de energia eólica no Estado do Ceará.

107

O Acordo formalizado por essa troca de
Notas reveste-se de importância sign~icativa,
não só pelos efeitos positivos no campo ambiental, mas também, no plano econõmico-social, tanto pelas condições favoráveis de concessão dos créditos (taxas de juros de 4%,
prazo de amortização de dezoito anos e período de carência de sete anos), quanto pela
contribuição e termos de aperfeiçoamento da
infra-estrutura existente de melhoria de qualidade de vida das populações... •
Na Câmara dos Deputados, a matéria foi encaminhada às Comissões de Constituição e Justiça e
de Redação, de Relações Exteriores, de Defesa do
Consum[dor, Meio Ambiente e de Minorias, e de Rnanças e Tributação, tendo sido aprovada pelas referidas Comissões, bem como pelo Plenário da Câmara dos Deputados.
Ao Projeto de Decreto Legislativo n° 27, de
1997, não foram apresentadas emendas, na Comissão de Relações Exteriores.
É o Relatório.

11- Parecer
Primeiramente. deve-se_obs~rvar que a proposição em pauta cumpre os requisitos de iniciativa
previstos no art. 84, III, bem como de competência,
previstos no art. 49, I, todos da Constituição Federal.
Igualmente, -não se configura qualquer óbice jurídico
ao que ora se propõe, vez que cabe efetivamente ao
Poder Executivo Federal a celebração de acordos
da espécie.
Quanto ao mérito, trata-se indubitavelmente de
proposição das mais meritórias, uma vez que o
Acordo por ela abrangido reveste-se da maiorimporlãncia para os Estados- sérem beneficiados, bem
como configura oportunidade das mais favoráveis
para a consecuçao ae recursos extem-óspara açõe-s
de qualidade ambiental.
Importante reS§ltar que·, d_E'!C_orrentes do Acordo o-ra em -análise, deverão ser formalizados os empréstimos nele previstos, e tais empréstimos, consoante o disposto no art. 52, VIl e VIII, da Constituição Federal, deverão ser objeto de apreciação específica pelo Senado Federal, nos termos da Resolução n• 69, de 1995, desta Casa.

a.

III- Voto
Pelo exposto, sou a favor da aprovação do
Projeto de Decreto Legislativo n• 27, de 1997, ora
relatado, na forma éncéiminhadá pela Cámara dos
Deputados. ·
--·
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Sala das Comissões, 1o de abril de 1997. José Samey, Presidente - Casildo Maldaner, Relator - Joel de Hollanda - Abdlas Nascimento Roberto Freire - Benedlta da Silva - Bello Parga
- Lúdio Coelho- José Agrlpino- Romeu Tuma Bernardo Cabral - Carlos Wilson.
PARECER N2 140, DE 1997

Aliás, vem-se generalizando, no Pais, a insensibilidade em relação aos mais graves problemas
sociais. Por isso, quando surge uma proposta como
esta, que visa a retomar o texto constitucional, no
sentido de amparar as pessoas mais fragilizadas,
mais fracas, devemos prestar-lhe todo nosso apoio.
De fato, a redação do § 3° do art. 20 da Lei n•
8.742, ao estabelecer que só se atribuirá o benefício
à família: • ...cuja renda mensal "per capita" seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo", toma inócua a própria lei, vez que o seu alcance é reduzido
de fomna a beneficiar uma minoria inexpressiva entre tantas famílias necessitadas.
Por todas essas razões, consideramos que é
meritória a proposta de alterar tal redação para:
• ...cuja renda mensal "per capita• seja inferior a
um salário mínimo."
Contudo, dada a ponderação dos colegas sobre a viabilidade de implantação da melhoria e, tendo em vista que já significa um passo no caminho do
aperfeiçoame,1to do sistema, o aumento para o dobro da renda atualmente prevista, nosso parecer é
pois, favorável ao Projeto de Lei do Senado n• 55,
de 1996, com a seguinte emenda:

Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre o Projeto de Lei do Senado n• 55,
de 1996, de autoria do Senador Casildo
Maldaner que "Altera o§ 32 do arl20 da
Lei n2 8.742, de 7 de dezembro de 1993".
Relator: Ad Hoc: Senador Valmir Campelo
Vem ao exame desta Comissão o Projeto de
Lei n° 55, de 1996, do nobre Senador Casildo Maldanar, cujo propósito consiste em alterar a redação
do terceiro parágrafo do art. 20 da chamada Lei Orgânica da Assistência Social.
Seu objetivo, na vordade, é o de dotar as famílias que contam entre seus membros pessoa portadora de deficiência ou idosa de condições mínimas
para delas assumirem o encargo.
Já vêm de muitos anos as reivindicações nesse sentido. Pelo l"{lenos à época da elaboração da
Constituição de 1988, ficara evidenciado que se est'l.belecera, nos meios governamentais e na sociedade, a consciência de que tanto os idosos quanto os
portadores de deficiência deveriam ser mantidos
com suas famílias; e que a estas seria de justiça atribuir uma quantia mensal, provinda da Assistência
Social, que cobrisse as necessidades daqueles incapazes de se sustentarem.
O texto constitucional foi redigido de maneira
clara e deveria ser aplicado simultaneamente à entrada em vigência da lei específica, como se comprova com a leitura do inciso V do art. 203:
"Art. 203. .. .......................................: .. ..
"V - a garantia de um salário mínimo
de benefício mensal à pessoa portadora de
deficiência e ao idoso que comprovem não
possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua familia, conforme dispuser a lei".
Entretanto, até hoje está em discussão a forma
de se conceder o benefício constitucionalmente previsto, como se os portadores de deficiência, os idosos e seus familiares não merecessem complacência- como se devessem ser punidos por sua dependência, por sua incapacidade de produzirem o suficiente para o próprio sustento.

PARECER N°141, DE 1997
~-

Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre o Projeto de Lei do Senado n 2 64,
de 1996 o de Autoria do Senador Ney
Suassuna, que "restringe a venda de esteróides ou i)eptídeos anabolizantes e dá
outras providências".
Relator: Senador José Alves

I - Relatório
~

_
Q Projetod~Lej I'!ITJJela, den°_§4,d~_1996, da
lªvra do Excelentíssirno_Sem!dQr Ney Suassuna, no
_qual propõe, com grandejusteza e oportunidade, a
~restrição da venda de medicamentos anabolizantes,
tanto aqueles com base química esteróide, quando
os mais recentes, dotados de estrutura peptídica ..
como forma clara de coibição dos frequentes abusos, especialmente por parte dos jovens adeptos da
cultura física ou como forma de desonestamente,
conseguirem-se rE)S(IItado <!tléticosa todo custo.
Portanto, a proposta apresentada vem, no
seu conieudo, ao encontro-dos interesses de nossa sociedade no
tange a salvaguarda de sua
juventude, uma vez que tal prática é pontilhada
por omirioso~s efeitos~ adversos,- comprometendo,
definitivamente, a saúde e a própria vida de seus
usuários.
Adicionalmente, o Projeto de Lei de n• 64, de
19_96, mostra-se, em sua redação, suficientemente

que
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claro em suas pretensões de restrição do uso abusivo,
sem prejudicar quantos necessitem destes medicamentos para uso exclusivamente médico. Para tanto
enfatiza a necessidade de apresentação e retenção de
receita médica, na qual conste não só a identificação
do médico, corno do paciente. Além disto, o paciente
terá a sua doença registrada e cifrada na receita sob a
forma eticamente aceita do Código Internacional das
Doenças (CID). Com estas atitudes, elia-se uma sequência de cc-responsabilidades, entrelaçando-se o
farmacêutico responsável pela fannácia, o médico assistente e o próprio paciente.
Finalmente, a proposta de aplicação nos intratores, de sanções com base na Lei n° 6.437, de 20
de agosto de 1977, que regula aspectos de vigilância sanitária da produção e comércio de medicamentos, confere o necessário suporte logístico para a
necessária eficácia na norma.

11 -Voto
Pelo exposto e considerando-se a excelência conceituai e formal do Projeto de Lei ora em análise, voto
pela sua aprovação preservando-se a sua atual redação.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1997.
- Ademir Andrade - Presidente - José Alves - Relator - João França - Marina Silva Osmar Dias - Nabor Junior - Cssilldo Maldaner
- Carlos Bezerra - Valmir Campelo - Mauro MIranda - Sebastião Rocha - Jonas Pinheiro Carlos Bezerra- BeiJo Parga- Ludio Coelho.
EMENDA N° 1 - CAS
Art. 1°- .......................................... ~ ................
"§ 3° considera-se incapaz de prover a manutenção de pessoa portadora de deficiência ou idosa
a família cuja renda mensal per capita seja inferior a
meio salário mínimo.
Sala da Comissão, 2 de abril de 1997.
Ademir Andrade, Presidente - Valmir Campelo - Relator AD HOC - Casildo Maldaner - Jonas Pinheiro- Carlos Bezerra- Osmar Dias- Lúdio Coelho - Bello Parga - Leomar Quintanilha Marina Silva - João França - Romero Jucá - Waldeck Ornelas - Mauro Miranda.
TEXTO FINAL DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
SOCIAIS AO PROJETO DE LEI DO SENADO
N° 55, DE 1996
Altera o § 32 , do Art. 20 da Lei n°
8.742, de 7-12-1993.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Dê-se ao § 3°, do art. 20, da Lei n• 8.742,
de 7 de dezembro de 1993, a seguinte redação:
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"§ 3v Considera-se incapaz de promover a manutenção de pessoa portadora de
deficiência ou idosa a famma cuja renda
mensal per capita seja inferior a meio salário
mfnimo:

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 2 de abril de 1997.- Senador Adem Ir Andrade- Presidente.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
DO SENADO FEDERAL

LEI N° 8.742,- DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993
Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências.

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

Art. 20. O benefício de prestação continuada é
a garantia de 1 (um) salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso com 70 (setenta) anos ou mais e que comprovem não possuir
meios de prover a própria manutenção e nem de têla provida por sua famnia.
••••••••••••••••••••••HHuoo••••oo•~oooooooooo••••u

.. oooo•••'""''"''''''''''''''

§ 32 Considera-se incapaz de prover a manutenção de pessoa portadora de deficiência ou idosa
a famma cuja renda mensal per caplta seja inferior a
1/4 (um quarto) do salário mínimo.
.......................................................................................

PARECER N" 142, DE 1997

.Da _Comissão de Assuntos Sociais
sobre o Projeto de Lei do Senado n" 77, de
1996, de autoria da Senador EmUla Fernandes, que "dispõe sobre a produção, a utili-zação e a comercialização no território brasileiro de substâncias químicas do grupo
dos clorofluorcarbonos (CFC)".
Relator: Senador Osmar Dias
I - Relatório
O Projeto de Lei do Senado n° 77. de 1996, de
autolia da Senadora Emília Fernandes, dispõe sobre
a produção, a utilização e a comercialização, no território brasileiro, de substâncias qufmicas do grupo
dos clorofluorcarbonos (CFC).
Vem à- apreclãÇão desta Comissão de Assuntos Sociais, em caráter terminativo, não tendo recebido emendas, findo o prazo regimental para tanto.
Q_Proi~!9 yi~_@_gl!l_é!J!l_e_n_tar a produção, a
comercialização e a utilização daqueie grupõ- de -compostos químicos, de tal forma que sejam manti-

110

ANAIS DO SENADO FEDERAL

das por um ano nos níveis em que se encontrarem
na data de publicação da lei para, em seguida, sofrerem reduções sucessivas de 25% ao ano, até sua
total cessação (art. 1°).
O Projeto exclui de tal regulamentação os medicamentos (art. 2 2 , em razão do volume irrissório de
CFC utilizado em tais produtos, quando se apresentam sob a forma de aerosóis, e pela sua utilização
na composição do chamado sangue artificial, um
substituto do sangue (parágrafo único do art. 1").
Estabelece, ainda, que as empresas q<.~e produzam, comercializem ou utilizem esses compostos
deverão ser cadastrados e passar a ser fiscalizadas
pelo órgão federal de controle ambiental (art. 2"),
concedendo prazo de noventa dias para o. F'oder
Executivo regulamentar a lei (art. 4°).
Define, por fim, pena de multa de valor igual a
10.000 unidades fiscais de referência para infratores, estabelecendo competência para o órgão federal de controle ambiental para aplicá-la (art. 32).
Os compostos do grupo dos CFC têm uso principalment& na produção de comoressores, utilizados
em geladeiras e aparelhos de refrigeração, e de aerosóis. Seu uso industrial iniciou-se em 1928.
Estes compostos, sob efeito dos raios ultravioletas, liberam átomos de cloro que, por sua vez, reagem com a molécula de ozónio, destruindo-a.
Como é do conhecimento de todos, a _C<!macla
de ozónio alua como - para usar as palavras da nobre colega, propositora deste Projeto - "indispensável filtro das radiações ultravioletas emitidas. pelo
Sol, sendo, portanto, condição sine qua non para a
preservação da vida no planeta".
Em 1971, constatou-se que a liberação dos
CFC na atmosfera resultava em significativa redução
da camada de ozónio da estratosfera. De lá para cá,
houve uma redução de 3% da mesma, com prejuízos já sensíveis para a saúde humana e animal e
para a produção agrícola e pecuária das regiões
mais afetadas.
A primeira medida no sentido de limitar a utilização dos CFC partiu do Food and Drugs Admlnlstration, organismo do governo norte-americano,
proibindo o seu uso em aerosóis, em 1979.
Na década de 80, a Organização das Nações
Unidas passou a tomar diversas iniciativas com vistas a obter a limitação do uso dos CFC a nível mundial: Conferência de Viena e Conferência dos Trace
Gases, realizada em Nairobi, ambas em 1985; Conferência de Montreal e Relatório Burtland, de 1987, e
Conferência do Rio de Janeiro, de 1991.
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t de especial importância a Conferência de
Montreal, realizada em setembro de 1987, que deu
origem a conhecido Protocolo de Montreal, contendo
uma proposição - referendada por 54 países, entre
eles o Brasil -de redução gradual da produção e do
uso dos derivados do CFC.
O Projeto em análise reconhece, por outro
lado, a necessidade de, progressivamente, se permitir a substituição tecnológica de processos industriais, sem o que teríamos um pesado ónus económico e social.
li-Voto
Gostaríamos de, mais uma vez, utilizar as tão
adequadas palavras da nobre colega, presentes na
justificação de sua proposição: "esta lei, portanto,
objetiva a inserção do Brasil no esforço mundial de
preservação desse património da Terra que é a camada de ozónio".
Em face do exposto, somos pela aprovação do
Projeto de Le1 do Senado n• 77, de 1996.
Sala da Comissãv, 9 de abril de 1!'l97. - Ademlr Andrade, Presidente - Osmar Dias, Relator Mauro Miranda - José Alves - Nabor Júnior - Casildo Maldaner - Valmlr Campelo - carlos Wilson
- Jonas Pinheiro - João França - Csrlos Bezerra
- Sebastião Rocha - Marina Silva - Bello Parga Lúdlo Coelho.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -O expeaientelicto va1 ã publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo
Sr. 1° Secretário em exercício Senador Romero
Jucá.

É lido ()_§E;lguinte:
PROJETO DE LEI bO SENADO N2 65, DE 1997
Altera artigos da Lei n 2 8.448, de 21
de julho de 1992.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os artigos 1° e 3° passam a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 1° A remuneração mensal de servidor da administração pública direta, autárquica e fundacional, no âmbito de cada um
dos Poderes da União, terá como limite 90%
(noventa por cento) dos valores percebidos
COJ'TlO _rem_uneração no mesmo período, em
espécie, a qualquer título, por:
1- membro.do Congresso Nàcional;

1f .:-MiiliSiro Cfe E"siaCio;-

·- - · -

III - Ministro do Supremo Tribunal Federal.
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Parágrafo úmco. Os valores percebidos pelos membros do Congresso NacioiJal.
Ministros de Estado e Ministros do Supremo
Tribunal Federal, sempre equivalentes, somente poderão ser utilizados para os fins
previstos nesta lei e como referência à remuneração máxima."
"Art. 3° A redação de valores entre a
maior e a menor remuneração dos servidores públicos referidos no artigo anterior não
poderá ser superior a 20 (vinte) vezes.
Parágrafo único. Para os eleitos desta
Lei utiliza-se o conceito de remuneração,
definida no inciso III do art. 1° da Lei n•
8.852, de 4 de fevereiro de 1994."
Art. 2° Suprima-se o art. 5°, renumerando-se os
demais.
Art. 32 Os renumerados artigos 5° e
a vigorar com a seguinte redação:

e• passam

"Art. 5° Nenhum servidor receberá, a título de vencimento ou soldo, importância inferior ao salário mínimo e não sofrerá redução do que estiver legalmente percebendo."
"Art. 6° As autoridades competentes do
Poder Executivo, do Poder Judiciário, e as
do Ministério Público da União, bem como
as da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal ajustarão anualmente os vencimentos e as remunerações, para que, ao fim de
cinco anos a contar de sua publicação, seja
cumprido ao disposto nesta lei.
Ar!. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
Dentre as medidas que podem ser tomadas no
sentido de sanear e moralizar o serviço público, há que
ser revigorada a aplicabilidade da Lei n• 8.448, de 21 de
julho de 1992, que instituiu os lim~es máximo e mínimo
de remuneração para os servidores públicos, bem como
estabeleceu o teto máximo que estes podem perceber,
qual seja, balizado pelos proventos percebidos pelos titulares máximos dos Poderes da União.
A supracitada lei, em seu intento regulamentador do inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, fixou que o valor do maior vencimento básico
não poderá ser superior a vinte vezes o valor do menor vencimento básico (inciso I do artigo 3° da Lei n•
8.448192) e detenminou, ainda, que a soma das vantagens percebidas pelo servidor não poderá exceder

III

a duas vezes o valor do maior vencimento básico
pel"ll1itidº-pe1Qteto delinidopreviamente (inciso 11 do
artigo 3° da Lei n• 8.448/92).
Posterionmente foi editada a Lei n• 8.852, de 2
de fevereiro de 1994. que definiu os conceitos de
vencimento b<!siç_o,__ VJlllCimento. e remuneração, fixando aindª o limjte máximo em 90% (noventa por
cento) do valor percebido porMinistros de Estado,
Membros do Congresso Nacional e Ministros do Supremo Tribunal Federal como o teto salarial de cada
servidor público respectivo ao Poder em que este
trab~lh_a. No!l]1a,. il!rígi_ça. 'ª-stª _que .. também regulamenta o inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, de._ certª __ forma_ cqll)plerrle_r"l~ando .. a .Lei n'
8.448/92, que ora pretendemos alte~r.
Justamente por entendermos que há certa des_continuidade entre os dOis diplomas legais, é que apre-s_ema!TI()s este pro)etOôe lei. Objetivamos adequar a
exequibilidade da Lei n• 8.448/92 renomeando seus
par'àmetros-Cie-acoroo- com a Leí n• 8.852194, reafirniariao-que errilal ihsli!utodevaconstaro limite de teto
- noventa por cento - e a menção clara que a relação
entre as percepções pecuniárias máxima e mínima
dos servidores deve referir-se ao total da remuneração, com as devidas exclusões legais e constitucionais, e não baseadas em conceito de vencimento básico e soma de vantagens, por não refletirem adequadamente a realidade salarial do funcionalismo. Justificamos (1Ue na refoJ1Tlulaçãoem curso na administração
pública, a opção por transparência faz-se absOlutamente indispensável, não somente como contrapartida
de satisfação no emprego do dinheiro do contribuinte,
mas também, no zelo e respeito ao trabalho e proventos do sérvicjor público.
Adicionalmente, inclu.ímos a irredutibilidade nos
vencimentos no processo de ajuste que os Poderes
Públicos terão que fazer, anualmente e no prazo
máximo de cinco anos, para o atendimento das condições previstas nesta proposição.
Insistimos que o precípuo objetivo de resguardar, fortalecer e profissionalizar a administração pública norteia esta proposição, para a qual solicitamos
o apoio de meus ilustres pares.
Sa1a das Sessões, 17 de abril de 1997.- Senador Pedro Simon_
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N° 8.448, DE 21 DE JULHO DE 1992

Regulamenta os arts- 37, Inciso XI e
39, § 1• da Constituição Federal e dá outras providências.
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Art. 32 A relação de valores entre a maior e a
menor remuneração dos servidores públicos referidos no artigo anterior é fixada da forma seguinte:
I - o valor do maior vencimento básico ou soldo não poderá ser superior a vinte vezes o menor
vencimento bâsico ou soldo;
11 -a soma das vantagens percebidas pelo servidor não poderá exceder a duas vezes o valor do
maior vencimento básico ou soldo permitido como
teto dos termos do inciso anterior, exclufdqs:
a) salário-família;
b) diárias;
c) ajuda-de-custo em razão de mudanças de
sede;
d) indenização de transporte;
e) adicional ou gratificação de tempo de serviço;
f) gratificação ou adicional natalinos;
g) abono pecuniário, auxflio ou adicional de natalidade e de funeral;
h) adicional de férias;
i) auxílio-fardamento;
j) adicional pela prestação de serviço extraordinário;
I) adicional notumo;
m) gratificação de compensação orgânica;
n) gratificação de habilitação militar;
o) gratificação prevista no art. 62 da Lei n•
8.112, de 11 de dezembro de 1990;
p) vantagens incorporáveis das parcelas de
quintos.
§ 1° No prazo de quarenta e cinco dias o Poder
Executivo proporá ao Congresso Nacional projeto de
lei de revisão de suas tabelas remuneratórias, estabelecendo faixas de vencimentos ou soldos correspondentes aos níveis superior, médio e auxiliar, com
efeitos financeiros a partir de 12 de setembro de
1992.
§ 2° Os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público da União adequarão as suas tabelas
ao disposto neste artigo, nos termos do preceituado
no art. 37, inciso XII, da Constituição Federal.
LEI N2 8.852, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1994
Dispõe sobre a aplicação dos arts.
37, Incisos XI e XII, e 39, § 1g, da Constituição Federal, e dá outras providências.
Art. 12 Para os efeitos desta Lei, a retribuição
pecuniária devida na Administração pública direta,
indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da
União compreende:
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I - yencimef!tc> básic;o: _ _ .
a) a retribuição a que se refere o art. 40 da Lei
n• 8.112, d~L1 L9e d~zeml:>ro dej!}_90, devida pelo
efetivo exercício do c;argo, para os servidores civis
por ela regidos;
b) o soldo definido nos termos do art. 6• da Lei
n• 8.237, de 30 de setembro de 1991, para os servidQres militaLes_; _ _ _
_
c) o salário básico estipulado em planos ou ta_b.elas de retribuição ou nos contratos de trabalho,
convenções, acordos ou dissfdios coletivos, para os
empregados de empresas públicas, de sociedades
de economia mista, de suas subsidiárias, controlaJ:ias_ou-coligidas,
dÚt.J~uer em~resasou enti~ ·
dades de cujo capital ou património o Poder Público
tenha o controle direto ou indireto, inclusive em virtude de incorporação aopatrimõnio público.
11 -como-vencimentos, a soma do vencimento.
básico com as vantagens permanentes relativas ao
. cargo, emprego, posto ou graduação;
remurieraçao;-a soma
mentos com os adicionais- de caráter indMdual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas
à natureza ou ao local de trabalho e a prevista no
art. 62 da Lei n• 8.112/90, ou outra paga sob o mesmo fundamento, sendo excluídas:
a) diárias; - .
b) ajuda de custo em razão de mudança de
sede ou indenização de transporte;
c) auxflio-fardamento;
d) gratificação de compensação orgânica, a
que se refere o art. 18 da lei n• 8.237/91;
e) salário-família;
adici()_nal n<italino, ou cfécirnO
- - J}gratillcar.:ã.o
terceiro salário;
-· g) abono pecuniário resultante da conversão
!iB_até_l/3. (um te.rçq)das férias.;.__ _ __
_ _ _
h) adicional ou auxmo-natalidade;
I) adicional ou auxflio-funeral;
J) adicional de férias, até o limite de 1/3 (um
terço) sobre a retribuição habitual;
I) adicional pela prestação de serviço extraordinário, para atender situações excepcionais e temporárias, obedecidos os limites de duração previstos
em lei, contratos, regulamentos, convenções, acordos ou dissídios coletivos e desde que o valor pago
náo exceda em mais de 50% (cinqüenta por cento) o
estipulado para a hora de trabalho na jornada normal;
m) adicional notumo, enquanto o serviço permanecer sendo prestado em horário que fundamente sua concessão;

ou
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n) adicional por tempo de serviço;
o) conversão de licença-prêmio em pecúnia facultada para os empregados de empresa pública ou
sociedade de economia mista por ato normativo, estatutário ou regularmente anterior a 1R de fevereiro
de 1994;
p) adicional de insalubridade, de periculosidade ou pelo exercício de atividades penosas percebido durante o período em que o beneficiário estiver
sujeito às condições ou aos riscos que deram causa
à sua concessão;
q) hora repouso e alimentação e adicional de
sobreaviso, a que se referem, respectivamente, o lnciso 11 do art. 32 e o inciso 11 do art. 6 2 da Lei na
5.811, de 11 de outubro de 1972;
r) (vetado).
§ 1° o disposto no inciso III abrange adiantamentos desprovidos de natureza indenizatória.
§ 22 As parcelas de retribuição exclufdas do alcance do inciso III não poderão ser calculadas sobre
base superior ao limite estabelecido no art. 32

(A Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania - decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O
projeto será publicado e remetido à omissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei da Câmara n° 25, de 1996 (nR
3.729/93, na Casa de origem), que altera o art. 12 da
Lei n• 8.287, de 20 de dezembro de 1991, que dispõe sobre a concessão do benefício de seguro-desemprego a pescadores artesanais, durante os períodos de defeso.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campala) - A
Presidência recebeu os Avisos nOs 288 e 291, de
1997, de 31 de março último, do Presidente do Tribunal de Contas da União, encaminhando o Relatório das Atividades do referido Tribunal, referente ao
exercício de 1996. (Diversos n° 6, de 1997-CN, e Diversos n2 20, de 1997, respectivamente)
Os expedientes vão à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, e à Comissão de Fiscalização e Controle, respectivamente.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A
Presidência determina o encaminhamento dos ProJetas de Resolução n°s 18, 20, 24 a 28, 40, 65, 97,
de 1996, e 1, de 1997, que alteram o Reginiénto ln-
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temo, à Comissão de Constituição, JuS'uça e Cidadania, a fim de serem anexados ao Projeto de Resolução nR 66, de 1995, que versa sobre a reforma da
lei interna.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Há
oradores inscritos.
Em permuta com o Senador Valmir Campelo,
concedo a palavra ao nobre Senador Abdias do
Nascimento.
O SR. ABDIAS DO NASCIMENTO (BiocoiPDT-RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Com
asgraÇB.sdeólorum:-- - · - - -.
·-Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, um dos
tristes recordes que o Brasil detém é o de ter sido o
último Pafs do OCidente a abolir a escravatura. A assinatura-da chamada Lei Áurea, a 13 de maio de
1888, pOs fim a mais de 35Ó anos de exploração da
mão-de-obra africana, processo iniciado, segundo
alguns historiadores, em 1530, quando o tráfico já
eslaria organizado e fornecendo mão-de-obra para a
lavoura de cana-de-açúcar. A crônica da escravidão
no Brasil, diferentemente da história edulcorada que
por muito tempo se ensinou em nossas escolas, é
urna crônica de crueldade e sofrimento, mas também de resistência e redenção. Episódios como o
dos quilombos, sfmbolo maior da resistência negra
nas Américas, atestam o quanto o espfrito de liberdade -animava aqueles homens e mulheres transformados em objetos do mais cruel sistema de dominação já imposto a um povo. A cruel repressão que sobre eles se abateu também é emblemática da mentalidade dos senhores de escravos, explícita nos instrumentos de tortura utilizados para garantir a ferro e
fogo urna dominação que, não obstante, seria mais
tarde descrita como "benevolente•.
Tendo convivido por mais tempo do que qualquer outro povo com aquela que é descrita como a
"abominável instituição", seria impossível que os
brasileiros não tivessem sofrido urna forte influência
da escravidão, presente até hoje na sua mentalidade
em muitos de seus hábitos e costumes. A maneira,
por exemplo, como os brasileiros geralmente encaram o trabalho, em especial o trabalho braçal, remete a uma época em que trabalho era coisa de escravo, pelo que brancos pobres - e até negros libertos
- muitas vezes preferiam pedir esmolas do que trabalhar. Mas o principal reflexo da escravidão em
nossos dias encontra-se na forma como encaramos
e, mais do que isso, exercemos a violência em nosso quotidiano.
,
Evidentemente, a violência era o própria alicerce do regime escravista. Afinal, o elemento que
mantinha o sistema era exatamente a violência, con-
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creta ou simbólica, posta em prática no dia-a-dia
dessa imensa senzala em que consistia este Pafs. O
chicote, o pelourinho, as máscaras de ferro, ao da
espada, do mosquete e da garrucha, eram os instrumentos pelos quais se mantinha a dominação de um
povo que constituiu, desde o Século XVII até a Abolição, a maioria esmagadora da população brasileira.
Essa crOnica de horrores não se esgota nos pequenos castigos impostos pelo total arbítrio de fazendeiros, feitores e capitães-do-mato, vai além, abrangendo a exploração da mendicância de escravos leprosos ou da prostituição de meninas escravas, fontes
de respeitáveis fammas burguesas que estão na raiz
de problemas bastante aluais, como é o caso da
prostituição infantil.

Se pôs fim a séculos de escravidão oficial; a Lei
de 13 de maio de 1888, da forma como foi feita, encerra também os fundamentos de uma ordem racista e
autoritária, imposta aos descendentes dos africanos
escravizados em nosso País. Feita para resolver antes
os problemas dos brancos, preocupados em inserir o
Brasil na nova ordem mundial imposta pela Revolução
Industrial, a chamada Lei Áurea não se preocupou em
dotar os recém-libertos de instrumentos que lhes permitissem ingressar .num mercado de trabalho que se
tomava mais competitivo com a imigração subsidiada
&.1 europeus acostumados ao trabalho nas fábricas.
Ao mesmo tempo.. era ignorado o projeto do engenheiro afro-brasileiro André Rebouças, pelo qual a
Abolição se faria acompanhar de uma reforma agrária
que permitiria aos descendentes de africanos permanecer no campo, em condições de subsistir e de se incorporar com mais harmonia à nova situação de homens e mulheres livres. Some-se a isso a cláusula da
legislação eleitoral adotada pela República, um ano
depois, restringindo o direito do voto aos alfabetizados,
e se terá em resultado a ampla marginalização social,
econOmica, política e cultural a que foram submetidos
os negros neste País. É quando nascem os cortiços e
favelas, e surgem as crianças abandonadas, que mais
tarde se incorporariam definitivamente à paisagem de
nossas grandes cidades. Para manter tal situação, dispunha-se da mesma ferramenta, fartamente empregada, com comprovada eficácia, durante a escravidão: a
violência quotidiana e sistemática.
A polícia substitui, assim, os capitães-de-mato,
enquanto o chicote e o pelourinho dão vez ao paude-arara, e à cadeira-do-dragão. Mas o espfrito que
preside esse processo é exatamente o mesmo:
manter os negros - e, por extensão, os pobres em
geral - no seu lugar, ou seja, na periferia, à margem
do processo de desenvolvimento do País, sem condições de reivindicar um quinhão mais justo do bolo
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nacional. Mantém-se, dessa forma, um grau de desigualdade sócio-racial sem paralelo entre as nações
que se pretendem democráticas, ~ara o 9ue conco~
reu também a elaboração de uma 1deolog1a de dominação extraordinariamente eficaz: o mito da 'democracia racial'.
Desse modo, não deixa de ser curiosa a 'indignação' manifestada por diversos setores da sociedade brasileira diante dos escabrosos acontecimentos
protagonizados, nos últimos tempos, pela Polícia Militar em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Pará e em
outros Estados. Primeiro, por não se tratar de 'fatos
isolados', como pretendeu uma primeira explicação
oficial, mas de peças de um processo sistemático
com profundas raízes fincadas na nossa História,
como tentamos rapidamente expor. A única diferença, agora, foi a utilização da câmara de videoteipe
como instrumento de defesa da cidadania, o que é
mais surpreendente dada a caracterfstica de brinquedo de rico com que esse aparelho costumava ser
visto. Também não podemos esquecer que muitas
das pessoas que hoje se declaram 'estarrecidas'
com as chacinas de Diadema e da Cidade de Deus
são as mesmas que se opõem às políticas de direitos humanos, supostamente formuladas para beneficiar malfeitores, e que costumam cobrar da polícia
um tratamento viofentó àqueles que, aós olhos desta, infringem a lei, ou são suspeitos disso. Não é à
toa que, flagrados pelas câmaras de vídeo e expostos à fúria popular, alguns policiais têm-se mostrado
surpresos com a reação do público, que sempre os
estimulou a 'baixar o pau• nos "suspeitos' - palavras que quase sempre equivalem a 'pretos e pobres•
Como, no entanto, há males que vêm para o
bem o clima de verdadeira comoção que se apossou do País após a exibição dessas fitas pelas grandes redes de TV acabou gerando um ambiente propicio à adoção de medidas, não só para coibir a violência policial como, de maneira mais ampla, para
promover os direitos humanos em nossa sociedade.
Entre elas se encontra o projeto do Deputado Federal Hélio Bicudo, que transfere para a Justiça comum desde a fase de inquérito, os crimes cometidos Por policiais militares contra civis. Não há dúv~d~
de que, sem a impunidade garantida por foros pnvllegiados, compostos quase totalmente por colegas
de corporação, os policiais militares pensariam duas
vezes antes de descarregar suas frustrações sobre
pessoas indefesas.
Outra ação importante, que merece nossos
el()gios,_ é a_criaçªo,_.!'_elo 5>ovem() _Fe?erai,~da Secre.tariil_ t-~ackmal de _[)jrejtQ!>_f:itJ_maJ1()!5._órgao que

--------------------------------------------------------------
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tem, entre suas prioridades, rever a organização, formação e ação da polícia, seja ela civil ou militar. Tratase, :-em dúvida alguma, de uma louvável iniciativa do
Executivo, pois é urgentemente necessário rej::lénsár b
modelo de polícia vigente em nossa sociedade, fruto
das milícias estaduais da República Velha, refonnulado à luz da famigerada doutrina da segurança nacional
do período da ditadura militar. Formados na visão do
combate ao 'inimigo interno', que tanto podem ser os
adversários do regime quanto os negros em geral, e os
pobres em particular, soldados e oficiais da Polícia Militar carregam consigo umas percepção freqüentemente distorcida da sociedade em que vivem. Uma percepção muitas vezes estimulada em cursos que, supostamente, deveriam prepará-los para defender os cidadãos, que a Constituição considera inocentes ·- e não
suspeitos- até prova em contrário.
Na realização dessa tarefa difícil, pois que se
contrapõe à visão predominante não somente no
seio da polícia, mas em amplos setores da sociedade como um todo, será útil aos responsáveis pela
nova Secretaria considerar experiência que vêm
sendo implementadas em alguns Estados nos últimos anos. Destacam-se dentre elas o trabalho de
ressocialização de presidiários que está sendo realizado na Universidade Federal do Espfrito Santo pelo
esclarecido reitor dessa instituição, o competente
professor José Weber Freire Macedo, bem como o
trabalho com a Polícia Militar do Rio de Janeiro desenvolvido, sob minha direção, pela Secretaria Extraordinária de Defesa e Promoção das Populações
Afro-Brasileiras, órgão criado no segundo Governo
Leonel Brizola. Trata-se de estabelecer, entre os policiais, uma cultura favorável aos direitos humanos,
capaz de orientar suas ações no duro quotidiano de
suas vidas profissionais.
Nossa experiência nos apontou, contudo, que
não basta atuar apenas sobre a polícia. Como diz
um experimentado oficial da PM do Rio, não é a polícia que ensina o policial a ser racista ou a desrespeitar os direitos humanos. Quem lhe incute tais
sentimentos e atitudes é a própria sociedade, que
ensina ao brasileiro, desde pequeno, quem é 'suspeito' e quem não é, bem como o tratamento correspondente que lhes deve ser dispensado. Assim, fazse necessário introduzir programas de direitos humanos e de combate ao racismo desde a escola primária, com o que SP. vai criar uma nova mentalidade,
contrária às práticas de humilhação e de tortura, infelizmente tão comuns nas relações da polícia com
os cidadãos que ela vê como de segunda classe.
A escola elementar deve constituir, por sinal,
um dos pontos focais de qualquer programa de direitos humanos. Também nesse caso, é inevitável are-
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ferência ao Governo Leonel Brizo!a, responsável
pela revolucionária- e por isso mesmo tão combatida - experiência dos Centros Integrados de Educa---ção Pública, conhecidos pela sigla CIEPs. Conscientes da infinidade de carências de que são portadoras
as cri~mças das classes menos favorecidas, os formuladores desse programa, dentre os quais se destacava o inesquecfvel Senador Darcy Ribeiro, planejararn uma- esc6lá qUe -não -se -lililitava -a fornecer
uma educação de qualidade. Nela a criança também
recebia alimentação, assistência à saúde e noções
de higiene, além de praticar esportes e atividades de
lazer. E, o que é muito importante neste contexto:
permanecendo quase o dia inteiro na escola, esses
meninos e meninas ficavam menos expostos à cultura da violência, responsável pela produção e reprodução da criminalidade urbana caracterfstica de nossos dias. Infelizmente, porém, as forças do atraso e
do privilégio, interessadas em perpetuar o estado de
alienação e marginalização das grandes massas populares neste Pafs, orquestraram uma campanha,
amplamente difundida por certos vefculos de comunicação, visando desqualificar essa experiência
como 'utópica' ou 'demagógica'. É nossa esperança que essa visão distorcida possa ser revista neste
momento em que a Nação procura novas armas
para combater a violência.
Assim, ao mesmo tempo em que louvamos a
iniciativa do Governo de criar a Secretaria Nacional
de Direitos Humans>s. queremos afirmar aqui nossa
intenção de acompanhar atentamente o trabalho que
ela se propõe realizar, e conclamamos a fazerem o
mesmo todas as pessoas e organizações comprometidas com a defesa da justiça e da liberdade. Colaborando, sempre que possfvel, cobrando; sempre
que necessário, para que a nova Secretaria não se
transfonne em letra morta nem venha a seiNir tãosomente para tapar a boca dos que defendem a liberdade, a justiça e a democracia neste País.
Termino, Sr. Presidente, enviando, desde aqui,
a minha saudação a todas essas pessoas que estão
em Brasília, realizando a Marcha dos Sem-Terra.
Trata-se realmente de uma revolução social de grande importância e devemos depositar nela muitas esperanças, não só no que se refere à reforma agrária,
mas também na necessidade de uma modificação
das estruturas ainda coloniais deste Pafs.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Abdias Nascimento, o Sr. Valmir Campelo deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pela
Sra. Benedita da Silva.
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A SRA. PRESIDENTE (Bem~\ !i:! dà' SilVa) Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo. S. Ex" disporá de vinte minutos.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr- Presidente, Sr-s e Srs. Senadores, em primeiro
lugar, gostaria de dar as boas-vindas a todos os
sem-terra, participantes desse movimento pacifico
realizado hoje no Distrito Federal. Como representante de Brasflia, gostaríamos de transmitir-lhes
as boas-vindas, em nome da comunidade, esperando que o movimento seja pacífico, sem conotação
polrtica ou partidária, para que realmente eles possam expressar, por intermédio do seu pensamento,
das suas reivindicações, que são legítimas, suas aspirações, e que o Governo possa se sensibilizár.
sr- Presidente, gostaria de ler o Editorial do
Correio Brazlliense que trata desse assunto. Diz o
editorial:
OS RUMOS DA FIEFORMA
A presença dos sem-terra na Esplanada dos Ministérios já produziu resultados
significativos. A Marcna sobre Brasília foi divulgada nos quatro cantos do país e no exterior. Os brasileiros e os estrangeiros conhecem os problemas nacionais ligados à
distribuição da propriedade da terra. Ninguém pode se esconder diante do fato. E
não existe a perspectiva de contornar o
tema, complexo e difícil, com meias palavras
ou artifícios de ocasião. É chegado o momento de encaminhar uma decisão efetiva.
A Capital Federal está sendo testada
no seu limite. Já ocorreram, aqui, outras
marchas, desde aquela histórica, empreendida por fuzileiros navais, em abril de 1960,
na época da inauguração de Brasília. Por
aqui passaram estudantes de cara pintada,
que auxiliaram o Congresso a produzir o lmpeachment do Presidente da República.
Desfilaram multidões pedindo diretas já, que
empurraram os congressistas a votar em
Tancredo Neves no Colégio Eleitoral. As
marchas produzem resultados polfticos. A
cidade a tudo assiste, discreta e calma,
cumprindo seu destino de capital de todos
os brasileiros.
A questão de agora, a reforma agrária,
é muito mais complexa que as operações
políticas, motivo de outras marchas. Possui
o mesmo conteúdo emocional, mas depende, para sua boa solução, de uma série de
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açóes, medidàs e providências das autoridades. Nãõ há reforma agrária sem o Governo
Federal. Ele é parte necessária e indispensável em qualquer polrtica que venha a ser
implantada depois das negociações e após
os acordos.
É necessário, portanto, que as lideranças percebam a singularidade do momento
político. É fundamental que as partes conversem, negociem e procurem o entendimento,
dentro da lei, dos bons costumes e da prática
política civilizada. No processo de troca de
idéias e busca de melhores resultados, há espaço para a discórdia e até para o protesto.
São gestos compreensíveis no curso de uma
negociação, que, ao final, não produz vitoriosos, nem derrotados. O diálogo cria o ambiente propício para a solução do problema.
Transformar a marcha em tumulto e
cenário de él.tos violentos será o meio mais
eficiente de produzir seu fracasso. Não há
motivos para supor que isso vá ocorrer. Negar o entendimento com o Governo, neste
momento, seria, também, um sinal de intransigência e o atalho para o impasse que, ao
contrário da negociação, produz derrotados.
O espetáculo produzido pelos sem-terra na
sua longa marcha deve caminhar para um final civilizadoJ')_plaro: a solução do problema
da reforma agrária no Brasil, dentro dos limites da lei e das normas da boa convivência
democrática."

É o que diz, sr- Presidente, o Editorial de hoje,
de primeira página. do Correio Brazlllense. Mas eu
gostaria ta~bém de manifestar a minha opinião, dizendo que a reforma agrária, já não resta qualquer
dúvida, "é imperativo do bom-senso", conforme tem
pregado o próprio Presidente da República.
Na verdade, somente a redistribuição racional
das terras agricultáveis do País poderá reverter a
centenária crise fundiária brasileira, que contrapõe
um meio rural pobre e enfraquecido a cidades enfermas, sem condições de gerar empregos e de dar
abrigo a levas e levas de trabalhadores que demandam as periferias das grandes metrópoles.
A Marcha dos Sem-Terra em direção a Brasflia
é um movimento legítimo, que precisa, no entanto,
manter-se nos limites da legalidade e do bom-senso,
como vem acontecendo. A via da negociação é a
melhor forma de se evitar imprevistos e retrocessos.
O Governo não tolerará arroubos de lideranças
oportunistas, que têm tentado, através de surrados
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chavões, auferir dividendos políticos às custas do
homem do campo.
Até porque, Sr" Presidente, nenhum outro governo fez tanto pela reforma agrária quanto o aluai,
apesar das críticas.
Segundo dados do Incra, nos dois primeiros
anos do Governo Fernando Henrique Cardoso, foram assentadas 104.956 famílias no campo.
Para se ter uma idéia do que isso representa,
basta dizer que no período de 1926 a 1963, incluindo o Governo de Artur Bernardes, a era Vargas, as
gestões de Juscelino, Jânio e Goulart, apenas
15.682 famílias foram assentadas.
Durante os 21 anos do regime de exceção, os
militares conseguiram assentar 101 mil famílias.
Como se vê, a boa vontade do Gove·mo Fernando Henrique Cardoso em relação à reforma
agrária está expressa em números bastante eloqüentes.
São dados como esses, Sr"s e Srs. Senadores,
que tornam inoportunas as interferências que em
nada contribuem para o sucesso do Movimento dos
Sem-Terra.
Sr" Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, reforma agrária é assunto sério, que se resolve com
diálogo, entendimento e respeito. Para ser concretizada, é necessário que o povo entenda quais as
reais intenções das partes envolvidas. Jamais teremos uma reforma agrária completa e justa se ela
for realizada "no grito•, na base das invasões e da
balbúrdia.
Em face disso, Sr"s e Srs. Senadores, quero
dirigir um apelo aos verdadeiros líderes do Movimentos dos Sem-Terra, pedindo-lhes que não desperdicem a oportunidade de realizar uma reforma
agrária justa e sem radicalismos extemporâneos,
que em nada contribui para a obtenção do bem-estar do homem do campo.
Existe vontade política para realizar a reforma
agrária! Vamos realizá-la com entendimento, com
bom-senso, acima das ideologias, das cores partidárias e, sobretudo, sem violência!
Era o que tinha a dizer, Sr" Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Benedita da Silva)
Concedo a palavra ao nobre Senador Joel de Hollanda. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador José AIves.
V. Ex" dispõe de vinte minutos para o seu pronunciamento.
O SR. JOSÉ ALVES (PFL-SE. Pronuncia o seguinte discurso. ) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena-
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dores, uso a tribuna do Senado nesta oportunidade
para manifestar a minha preocupação quanto aos
aspectos da reforma administrativa, aprovada em
primeiro turno, na Câmara dos Deputados, no que
diz respeito especialmente à quebra, ou como dizem outros, à flexibilização da estabilidade dos
servidores públicos, já tão sacrificados por todo
um processo de desgaste durante os últimos anos,
incluindo a corrosão salarial, o desestfmulo profissional, injustamente expostos à opinião pública
como os maiores responsáveis pela queda na qualidade dos serviços prestados, pela persistência do
-déficit público e pelas conseqüências disto decorrentes.
O responsável pela problemática atual do
funcionalismo não tem sido o S!3rvidor público que
mereceu a estabilidade pelos meios legais, mas,
principalmente, os excessos cometidos por detentores de algum nívl;ll de poder oa proliferação do
empreguismo, ou mesmo em casos de ineficiência
da máquina administrativa, colocando Estados e
Municípios na situação de estarem gastando mais
de 60% de sua receita com folha de pagamento.
Realmente, face à denominada Lei Camata,
que estabelece a obrigatoriedade de se cumprir
até o final de 98 o limite de 60% para a folha de
pessoal da União, Estados e Municípios, quando
se sabe que nos Estado a média de despesa de
pessoal, face à arrecadação, chega a 74%, criase, realmente, um impasse: ou se aumenta a re--ceita ou se enxuga a folha de pagamento e demite
servidores, inclusive os estáveis, utilizando-se o
pretexto de excesso de quadro ou insuficiência de
desempenho.
Como aumentar a receita fica difícil, devido à
lerdeza da arrecadação e à vagareza com que a
atividade económica se desenvolve, para gerar
renda, impostos e novos empregos, só resta aumentar o desemprego, demitindo progressivamente o funcionalismo, primeiramente, conforme o texto aprovado, reduzindo até 20% as despesas com
cargos em comissão ou funções de confiança: depois desfazendo-se dos não estáveis, e, se isto
não encolher a folha até o limite dos 60% da receita, atinge-se os estáveis que, após edição de lei
específica, poderão ser demitidos, também, por
excesso de quadros ou insuficiência de desempenho, passando-se ainda o estágio probatório de 2
anos para 5 anos.
Estende-se, assim, o fantasma do desemprego
e da insegurança, que já atinge o trabalhador brasileiro, a todo o corpo do funcionalismo.
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Reformas são indispensáveis, tanto para
aperfeiçoar quanto para modernizar e corrigir distorções, incorporando novos conceitos, métodos e
procedimentos. Indiscutivelmente é importante se
reformar o Estado, a previdência, a administração,
o fisco, e ainda o sistema económico e o setor
agrário. É realmente uma tarefa imensa e extremamente complexa, mas que não deve ser simplificada transferindo o maior sacrifício justamente à população.
O funcionalismo, que antes já seria atingido
com medidas restritivas por dois lados, tanto pela
reforma da previdência quanto pela reforma administrativa, agora fica ainda com a sua estabilidade
sub judlce, na dependência do desempentlo da
economia nacional, estadual e municipal, e, ainda,
do 'humor" dos chefes polfticos e seus auxiliares,
pois, com os estáveis 'flexibilizados" e os novos
admitidos tendo que esperar cinco anos para adquirir essa nova e precária estabilidade, nunca
completando essa carência num mesmo perfodo
de governo, que é de quatro anos, o serviço público passa a ser, como qualquer outro, um emprego
provisório, uma atividade passageira com menos
compromissos.
O que é mais urgente no serviço público é profissionalizar a administração, criando escolas e cargos de carreira para dirigentes e executivos, para
que cada governo que assume não seja estimulado
a trazer de fora milhares de pessoas, estranhas ao
serviço público e à administração, para preencher os
cargos em comissão, que deveriam ser privativos,
em sua maior parte, dos funcionários de carreira,
que certamente teriam mais conhecimento específico, experiência e compromisso com a administração.
O Pafs tem tido prejufzos imensos por falta
de eficiência na fiscalização e no controle: os
bancos quebram e dão prejuízos enormes, a sonegação desvia uma receita paralela, isto é,
para cada real recolhido pelo fisco outro é desviado pela sonegação; a corrupção amealha uma
parcela considerável do gasto público, e aí está
uma CPI que vem descobrindo quanta malandr .1gem é feita por baixo dos panos. Mas, no final
das contas, quem paga é sempre o contribuinte,
o assalariado e agora o funcionário público, pois,
devido à precariedade das finanças públicas, já
há uma preocupação em cortar salários, e, assim, demitir pessoal.
S~ Presidente, S~s e Srs. Senadores, sou
contra o fim da estabilidade dos servidores públicos,
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porquO:J ãcredito que os problemas devem ser resolvidos por ordem de prioridades.
O Ministro da Administração quer demitir
servidores para economizar uns oito bilhões,
mas o Governo dá 16 bilhões para salvar bancos
falidos.
Com tantas empresas ineficientes e deficitárias nas rn~os do Estado, o Governo se apressa em vender a Vale do Rio Doce, o maior patrimOnio nacional, em riqueza, know-how e produtividade.
Cria-se mais um imposto, a CPMF, para salvar
a saúde, mas não se recolhem de forma eficaz as
receitas criadas por outros impostos.
Quando se apressa a reforma da previdência, a reforma administrativa e o programa de
privatização; qi.Je tem a-rnofi'lação- financeira de
suprir o caixa do Tesouro e conter a avalanche
da divida, não se agiliza com a mesma importância a reforma fiscal, que vai simplificar o sistema
tributário e conter a sonegação, o que poderá
dobrar a receita.
Estimula-se a reforma agrária, socialmente jus~ ta, importante e inadiável, mas não se dá o devido
-amparo e apoio à agricultura, especialmente ao pequeno produtor rural, evitando-se, assim, que aqueles que hoje produzem no campo, com imensas dificuldades, venham a engrossar amanhã a fila dos
sem-terra.
Há alguns dias, denunciei neste plenário a assinatura de um protocolo de intenções entre o Governo Federal e o Governo de Sergipe para assentamento de sem terra em área de 4.000 hectares destinada a projeto de irrigação conhecido como Jacaré-Curituba, no Baixo São FranciscO, no meu Estado
de Sergipe.
Esse é um~XJ!mplo de que a falta de definição de prioridades leva o poder público a tomar
decisões equivocadas e altamente prejudiciais ao
Estado e à população. É inadmissfvel tentar fazer
reforma agrária em um projeto concebido com infra-estrutura de tecnologia avançada em irrigação,
com 12 milhões de reais já assegurados no Orçamento da União e com previsão de gerar 12.000
empregos, numa das regiões mais pobres e miseráveis de Sergipe.
Fazer reforma agrária em projeto de irrigação
de alta tecnologia é não querer resolver à questão
do emprego e da renda, pois experiências se~
lhantes no Nordeste e no Brasil fracassaram totalmente.
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Conforme afirmei em pronunciamento anterior, o encurtamento da área cultivada no País resultou no desemprego de cerca de 400 mil trabalhadores rurais, muitos dos quais certamente estão acampados hoje aqui na Esplanada dos Ministérios.
Aliás, manifestações de tal magnitude como
esta revelam a crise em que se debate o trabalhador, pela ausência de uma polftica correta para a
agricultura, e por falta de decisão política dos nossos governantes, que resulte em soluções definitivas
para o povo brasileiro.
Por estas e outras razões, Sr. Presidente, S~s
e Srs. Senadores, não sou favorável à quebra da estabilidade do servidor público, uma conquista histórica da categoria, incorporada à CLT e só substituída
com a contrapartida criada pelo Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço.
Se a estabilidade do servidor, por um lado,
pode gerar, em alguns casos, o acomodamento
do funcionário; por outro lado, a falta de segurança e a instabilidade podem torná-lo vulnerável e, assim, a própria administração, ficando o
servidor à rnercê de pressões e caprichos de
propostos políticos.
Quando Secretário da Saúde, no Governo
João Alves Filho, em 1985, tive o privilégio de participar de uma decisão que transformou em estatutários cerca de 30 mil servidores celetistas, que viviam
ameaçados por perseguições, transferências arbitrári<.s e retaliações, garantindo-lhes um mínimo de segurança e acabando assim com aquela prática tão
nociva à administração pública.
O Plano Real, por um lado, muito tem favorecido as classes de menor poder aquisitivo - pelo
menos enquanto conservam seu emprego -, mas,
por outro, quando mantém a âncora cambial e a
taxa de juros elevada, tem aumentado a dívida pública, que passou de 70 bilhões para cerca de 200
bilhões de reais nos últimos três anos e onerado,
também, a classe média, endividada junto aos
bancos, conforme vêm revelando os níveis de inadimplência divulgados; a manutenção dos preços
agrícolas face à elevação do custo dos insumos
tem onerado muito a produção agrícola, e os servidores públicos - e isto não se tem comentado
na imprensa, - estão a caminho do quarto ano
sem nenhum aumento ou correção dos seus
vencimentos, quando a inflação no período vai a
mais de 30%.
Finalizando, Sr• Presidente, faço essas
considerações em defesa da estabilidade dos
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servidores públicos, que, na realidade, são os agentes da ação do Estado nos relevantes serviços que
prestam à população e jamais deveriam ser considerados culpados por eventual ineficiência da administração pública em algum setor da vida nacional.
Era o que tinha a dizer, Sr" Presidente.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Benedita da Silva) Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy para uma comunicação inadiável.
V. Ex" dispõe de cinco minutos.
O SR. EDUARDO SUPUCY (BLOCOIPT-SP.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) - S~ Presidente, Sr"s e Srs. Senadores.
•oxalá não venha nunca à sublime cabeça de Deus a idéia de viajar um dia a estas paragens para certificar-se de que as
pessoas que aqui mal vivem, e pior vão morrendo, estão a cumprir de modo satisfatório
o castigo que por ele foi aplicado, no começo do mundo, ao nosso primeiro pai e à nossa primeira mãe, os quais, pela simples e
honesta curiosidade_ de quererem saber a
razão por que tinham sido feitos, foram sentenciados, ela, a parir com esforço e dor,
ele, a ganhar o pão da família com o suor do
seu rosto, tendo como destino final a mesma
terra donde, por um capricho divino, haviam
sido tirados, pó que foi pó, e pó tomará a
ser. Dos dois criminosos, digamo-lo já,
quem veio a suportar a carga pior foi ela e
as que depois dela vieram, pois tendo de sofrer e suar tanto para parir, conforme havia
-sido determinado pela sempre misericordio- sa vontade de Deus, tiveram também de
suar e sofrer trabalhando ao lado dos seus
homens, tiveram também de esforçar-se o
mesmo ou mais do que eles, que a vida, durante muitos milênios, não estava para a senhora ficar em casa, de perna estendida,
qual rainha das abelhas, sem outra obrigação que a de desovar de tempos a tempos,
não fosse ficar o mundo deserto e depois
não ter Deus em quem mandar. •
S~ Presidenta, Senadora Benedita da Silva,
assim inicia José Saramago, um dos maiores escritores da língua contemporânea portuguesa, este
maravilhoso "Terra", livro de Sebastião Salgado, de
Chico Buarque e do próprio José Saramago, a respeito dos trabalhadores sem terra em nosso País
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Um pouco mais adiante - solicitarei que seja
transcrito o texto na fntegra -, fala ele sobre aquilo
que ocorreu exatamente há um ano.
"No dia 17 de abril de 1996, no estado
brasileiro do Pará, perto de uma povoação
chamada Eldorado dos Garajás (Eldorado:
como pode ser sarcástico o destino de certas
palavras...), 155 soldados da polfcia militarizada, armados de espingardas e metralhadoras,
abriram fogo contra uma manifestação de
camponeses que bloqueavam a estrada em
ação de protesto pelo atraso dos procedimentos legais de expropriação de terras, como
parte do esboço ou simulacro de uma suposta reforma agrária na qual, entre avanços mfnimos e dramáticos recuos, se gastaram já cinquenta anos, sem que ãlguma
vez tivesse sido dada suficiente satisfação
aos gravíssimos problemas de subsistência (seria mais rigoroso dizer sobrevivência) dos trabalhadores do campo. Naquele
dia, no chão de Eldorado dos Carajás ficaram 19 mortos, além de umas quantas dezenas de pessoas feridas. Passados três
meses sobre este sangrento acontecimento, a polfcia do Estado do Pará, arvorandose a si mesma em juiz numa causa em
que, obviamente, só poderia ser a parte
acusada, veio a público declarar inocentes
de qualquer culpa os seus 155 soldados,
alegando que tinham agido em legítima
defesa, e, como se isto lhe parecesse pouco, reclamou processamento judicial contra três dos camponeses, por desacato, lesões e detenção il~gal de armas. O arsenal bélico dos manifestantes era constituido por três pistolas, pedras e instrumentos
de lavoura mais ou menos manejáveis.
Demasiado sabemos que, muito antes da
invenção das primeiras armas de fogo, já
as pedras, as foices e os chuços haviam
sido considerado ilegais nas mãos daqueles que, obrigados pela necessidade a reclamar pão para comer e terra para trabalhar, encontraram pela frente a polfcia militarizada do tempo, armada de espadas,
lanças e alabardas. Ao contrário do que
geralmente se pretende fazer acreditar,
não há nada mais fácil de compreender do
que a história do mundo, que muita gente
ilustrada ainda teima em afirmar ser complicada demais para o entendimento rude
do povo."

s..-s e Srs. Senadores, está a se realizar a
mais importante manifestação desta década, a
mais importante manifestação durante o Governo
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Fernando Henrique Cardoso, que tem, segundo as
próprias palavras de José Saramago, a possibilidade
de entrar para a História não apenas por ser o Presidente do Brasil. Fernando Henrique Cardoso tem a
possibilidade de entrar para a História como sendo o
Presidente que fez a reforma agrária, não pelo que
fez nos últimos dois anos e quatro meses, mas pelo
que pode vir a fazer a partir de hoje, a partir de amanhã, na audiência que terá com os coordenadores
da Marcha pela Reforma Agrária, Emprego e Justiça, num diálogo construtivo no seu próximo ano e
oito meses de Governo -apenas o que lhe resta do
mandato constitucional que o povo lhe conferiu.
s..-s e Srs. Senadores, essa Marcha está alcançando impressionante respaldo. Nas 200 cidades por onde passou, até a chegada ao Núcleo
Bandeirantes, a Marcha recebeu as boas-vindas, o
aplauso da população de Brasília. Isso ocorreu em
Valparafzo, no Gama, no Núcleo Bandeirantes e
em todas as demais cidades daqui. Os sem-terra
chegaram com o povo aplaudindo. E, quando chegaram diante do Banco Central, toram surpreendentemente saudados com chuvas de papel e com
fogos de artiffcio.
s..-s e Srs. Senadores, se, em meados do ano
passado, Parlamentares aqui falavam do seu receio
sobre o Movimento dos Sem-Terra, felizmente, nesta semana, estão todos a saudar essa manifestação
pela reforma agrária.
Essa Marcha pela Reforma Agrária, Emprego
e Justiça guarda relação com os maiores movimentos da História brasileira, como o Movimento
pela Ética na Politica, como o Movimento pelas Diretas Já, como o da Coluna Prestes. Ela guarda
relação com as manifestações maiores ocorridas
na História da Humanidade, como, por exemplo,
em 1963, houve a Marcha pelos Direitos Civis e
Contra a Discriminação Racial, ali, sobre Washington, quando Maítfri-Luther King, falando perante
250 mil pessoas, disse: "I have a dream•- Eu tenho um sonho de que em breve a humanidade,
não importa a raça, a origem, o sexo de todas as
pessoas, estarão elas irmanadas para construir
uma sociedade mais justa e solidária.
Amanhã, o Presidente tem a oportunidade de
reverter o quadro, passar na curva e, de fato, virar a
curva da História. Como disse Celso Furtado: o Movimento dos Sem-Terra tem um aspecto positivo. Ao
dizer que é necessária a reforma agrária, quer, exatamente, que sejam criadas oportunidàdes de empregos no campo. E é impressionante como hoje, diferentemente do que há 40, 50 anos atrás, a ques-

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Abril1997

121

tão da reforma agrária está amadureciaa: E- n-ão_e_ a--~-e-r~s-..---urn- Deus, quando, apesar dos famosos atributos de
toa que hoje 85% da população de Brasíli segunomnisciência e omnipotência, mil vezes exaltados em todas
•
•
.
a,
.
as lfnguas e dlaletos, foram cometidos, no prolecto da criado o Correio Brazlllense, af;rmaram ser favoráveis
ção da humanidade, tantos e tão greosselros erros de previà Marcha pela Reforma Agrária, ser favorável à resão, como foi aquele, a todas as luzes Imperdoável, de apeforma agrária.
trechar as pessoas com glândulas sudorfparas, para depois
Basta agora 0 Presidente Fernando Henrique
lhes recusar o trabalho que as faria funcionar - as gfAndu.
.
las as as pesssoas. Ao pé disto, cabe perguntar se não te•
•
querer; basta também, se Sua Excelência qu1ser ouria merecido mais prêmio que castigo a purfssfma Inocência
vir e ter o apoio da sociedade, observar bem que
que levou a nossa primeira mãe e o nosso primeiro pai a
esse apoio existe e está sendo manifestado. Na seprovarem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do
mana passada 0 Presidente disse que quer fazer a
mal. A verdade, digam o que disserem autoridades, tanto as
.'
.
teológicas como as outras, civis e militares, é que, propriareforma agrána e perguntava se a socredade a demente falando, não o chegaram a comer, só o morderam,
sejava. Agora a sociedade está se manifestando, dipor Isso estamos nós como estamos, sabendo tanto do mal,
zendo que sim.
e do bem tão pouco.
.
Envergonhar-se e arrepender-se dos erros cometidos é
A nossa saudaçao ao MoVImento dos Sem0 que se espera da qualquer pessoa bem nascida e de sóUda
Terra!
formação moral, e Deus, tendo Indiscutivelmente nascido da si
Gostaria, Sr"s e Srs. Senadores, de avisar a tomesmo, está claro que nasceu do melhor que havia no seu tem·
dos e convidá-los para o encontro que acontecerá
po. Por estas razões, as de origem e 'as adquiridas, após ter
.
.
visto e percebido o que aqui se passa, não teve mais remédio
amanha, no 8a~o Negro, entre o Presidente Antõmo
que clamar Mea culpa, mea Maxlma culpa, e reconhecer 8 exCarias Magalhães e os coordenadores e reprecesslva dimensão dos enganos em que tinha caldo. É certo
sentantes dessa Marcha. Seria importante que Senaque, a sau crédito, e para que Isto não seja só um contrnuo didores de todos os partidos partilhassem dessa audiênzer mal do Criador, subsiste o fato lrrespondlval de que, quan.
.
.
do Deus se decidiu a ~xpulsar do paralso terreal, por desobeCia para •. depo;s, convidarmos esses representantes
dlêncla, 0 nosso primeiro pai e a nossa primeira mão, elos, opapara aqUI fazermos as nossas reflexões, de cada Sesar da Imprudente falta, Iriam ter ao seu dispor a terra toda,
nador, de cada partido, sobre o signfficado da Marcha,
para nela suarem e trabalharam à vontade. Contudo, e por dosbem corno da audiência que :erão, às 16 horas, com 0
graça, um outro erro nas previsões divinas não demoraria a map
'de t F
do He ·
Ca....
nlfestar-se, e esse multo mais grave do que tudo quando até ar
res1 n e ernan
nnque
,.,.oso.
havia acontecido.
Muito obrigado.
Foi 0 caso que estando Já a terra ilssm:'põVoàda de ftlhos, ft.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE 0
SR. EDUARDO SUPUCY EM SEU PRDNUNCIAMENTO:
É d~lcil defender só com palavras a vida (ainda
mals quando ela é esta que vê. severtna). João Gabral
de Meto Neto

Oxalá não venha nunca à sublime cabeça de Deus a
idéia de viajar um dia a estas paragens para certificar-se de que
as pessoas que por aqui mal vivem, e pior vão morrendo, estão

a cumprir de modo satisfatório o castigo que por ele foi aplica·
do, no começo do mundo, ao nosos primeiro pai e à nossa primeira mãe, os quais, pela simples e honesta curiosidade de

quererem saber a razão por que linha sido feitos, foram sentenciados, ela, a partir com esforço e dor, ele, a ganhar o pão da
famma com o suor do seu rosto, tendo como destino final a
mesma terra donde, por um capricho divino, haviam sido tirados, pó que foi pó, e pó tomará a ser. Dos dois criminosos, di·
gamo-lo já, quem velo a suportar a carga pior foi ela e as que
depois dela vieram, pois tendo de sofrer e suar tanto para parir,
conforme havia sido determinado pela sempre misericórdlosa
vontade de Deus, tiveram também de suar e sofrer trabalhando
ao lado dos seus homens, tiveram também de esforçar-se o
mesmo ou mais do que eles, que a vida, durante muitos mllê·
nios, não estava para a senhora ficar em casa, de perna estendida, qual rainha das abelhas, sem outra obrigação que a do
desovar de tempos a tempos, não fosse ficar o mundo deserto
e depois não ler Deus em quem mandar.
Se, porém, o d~o Deus, não fazendo coso da recomendações e conselhos, persistisse no propósito de vir até aqui, sem
dúvida acabaria por reconhecer como, afinal, é tão pouca coisa

lhos de llllos e filhos de netos da nossa prtmoira mãe a do nosso
primeiro PBl. uns quantos desses, esquecidos de que sendo a morte
de kldos. a vida também o deveria ser, puseram-se a traçar uns rts.
cos no chão, a espolar umas estacas, a levantar uns muros de pedra, depois do que anunciaram que, a partir desse moment>, estava
proibida (palavra nova) a entrada nos terrenos que assim 1lcavam
delimitados, sob pena de um castigo, que segundo os lempos e os
costumes, poderia vir a ser de morte, ou de priSAo. ou de multa, ou
novamente de morte. Sem que até hoje se tivesse sabido porque, e
não falta quem aflrrne que dlst! não poderlio ser airadas as mspoo.
sabllldade para as costas de Deus, aqueles nossos antigos parentes
que por ali andavam. tendo presenciado a espolillçAo e escutado o
inaudito aviso, não só não protestaram contra o abuso com que fora
tornado particular o que até então havia sido de todos, como acmdltaram que era essa a lrrolragável ordem natural das oolsas de que
se tinha comoçaoo a falar por aquelas alturas. Diziam ates que se o
cordetro velo ao mundo para ser comido pelo lobo, conforme se podia concluir da sínples vorltlcaçAo dos latos da vida past>rl, entAo é
porque a natureza quer que haja S9fYOS e haja senttoms. que estes
mandem o aqueles obedeçam, o que tudo quant> assim não for
será Chamado subversão.
Posto dlanta de lodos estes homens reunidos, de todas estas mulheres, da todas estas crianças (sede fecundos, multiplicaivos e enchei a terra, assim fora mandado), cujo suor não nascia
do trabalho que não tinham, mas da agonia Insuportável de não o
ter, Deus arropandeu-se dos males que havia feito a permitido, a
um ponto tal que, num arrebato de contrlçlio. quis mudar o seu
nome para um outro mais humano. Falando à mullidão, anunciou:
A partir de hole chamar-me-si justiça. E a multldlio respondeu-lhe:
Justiça, já nós a temos, e não nos atende. Disse Deus: Sendo assim, tomarei o nome da DlreHo. E a multldlio tomou a responder-

--------------------------
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apro.,:r..!d:..i ao

r
e ao OesOOvolvimento agrfcola_ Ora, atualmen-

lhe: Direito, jâ nós o temos, e não nos conhece. E Deus: Nesse
caso, ficarei com o nome de Caridade, que é um nome bonito.

Disse a multidão: Não necessitamo$ caridade, e o que queremos é uma Justiça que se cumpra e um Direito que_n_o_~_re_s_pe_i
te. Então, Deus compreendeu que nunca livera, verdadeiramen-

te, no mundo que julgara ser seu, o lugar de majestade que havia imaginado, que tudo fora, afinal, uma ilusão, que também
ele tinha sido de enganos, como aqueles de que se estavam
queixando as mulheres, os homens e as crianças. e, humilhado,
retirou-se para a eternidade. A penúltima imagem que ainda viu
foi a de espingardas apontadas à multidão, o penúltimo som
que ainda ouviu foi o dos disparos, mas na ú~ima imagem já
havia corpos caldos sangrando, e o último som estava cheio de
grrtos e de lágrimas.
No dia 17 de abril de 1996, no estado brasileiro do
Pará. perto de uma povoação chamada Eldorado dos Carajás (Eldorado: como pode ser sarcástico o destino de certas
palavras .. ), 155 soldados da policia militarizada, armados de
espingardas e metralhadoras, abriram fogo contra uma manifestação de camponeses que bloqueavam a estradã em açãc
de protesto pelo atraso oas procedimentos legais de expro
pnação de \erras, como parte do esboço ou símulac:ro de
uma suposiE reforma agrária na qual, entre avanços rnfni
mos e dramáticos recuos. se gastaram já cinqüenta _qnos
sem que alguma vez tivesse sido dada suficiente satistaçãc:

aos gravissimos problemas de subsistência (seria mais rigo
rosa dizer sobrevivência) dos trabalhadores do campo. Na
quete dia, no chào de Eldorado dos Carajás ficaram 19 mor
tos, além de umas quantas dezenas de pessoas_ feridas
Passados três meses sobre esta sangrento acontecimento, a

policia do estado do Pará, arvorando-se a si mesma em juiz
numa causa em que, obviamente, só poderia ser a par1e acusada, veio a público declarar mocentes de qualquer culpa os

seus 155 soldados, alegando que tinham agido em legítima
defesa, e, como se isto lhe parecesse pouco. reclamou processamento judicial conlra três dos camponeses, por desacato. lesões e detenção ilegal de armas. O arsenal bélico

dos manifestantes era constituído por três pistolas, pedras e
instrumentos de lavoura mais ou menos manejáveis. Demasiado sabemos que, antes da Invenção das príll}~iras armas
de fogo, já as pedras, as foices e os chuços haviam sido

considerados ilegais nas mãos daqueles que, obrigados peta
necessidade a reclamar pão para comer e terra para trabalhar, encontraram pela frente a policia militarizada do tempo,
armada de espadas, lanças e alabardas. Ao contrário do que

geralmente se pretende lazer acreditar não há nada mais fácil de compreender que a história do mundo, que muita.gente ilustrada atnda teima em afirmar ser complicada demais

para o entendimento rude do povo.
Petas três horas da madrugada do dia 9 de Agosto de
1995, em Corumblara, no 8Stado de RondOnla, 600 familias de
camponeses sem terra, que se encontravam acampadas na

Fa~

zenda Santa Ellna, foram atacados por tropas da policia milrtarizada. Durante o cerco, que durou todo o resto da norte, os camponeses resistiram com espingardas de caça. Quando amanhe-

ceu, a policia, fardadn e encapuçada, de cara pintada de preto,
e com o apoio de grupos de assassinos profissionais a soldo de
um latifundiário da região, invaniu o acampamento, varrendo-o
a tiro. derrubando e Incendiando as barracas onde os sem-terra
viviam. Foram mor1os 10 camponeses. entre eles uma menirlB.

de 7 anos, atingida pelas costas quando fugia. Dois policiais
morreram também na luta.
A superflcte do Brasil, Incluindo lagos, rios e montanhas, é
de 850 milhões de hectares. Mais ou menos metade desta superflcle, uns 400 milhões de hectares, é geralmente considerada

~so

i

te, apenas 60 milhões desses hectares estão a ser Utilizados na
cultura regutàr de grãos. o réstaritê, saiiio "ils"àréas que têm vindo
a ser-ocujiãdas por-exploraÇões-áêpecuãnããXteiísívã (qu&, ao
ccm_trário do que um primeiro e apressaoo-exame possa tevanr
pensar, significam, n-a reatidade:--um -aprovellaiiientó TnSiiftc!ente
da_terra), encontra-se em estado de improdutividade, de abandono, sem frutD.""-- -- ----- --- --- - -- -- -- -- -_ _ __Povoando dramatiC!'mente esta paisagem e esta realidade sociBI eeconômlca. vaganao-iintre-o-sonho tfo aesespero;
existem 4.800.000 famílias de trabalhadores rurais sem terras.
A terra está ali, diante dos olhos e dos braços, uma Imensa metade de um pais tmenso, mas a<Jueta gente (quantas pessoas
ao todo? 15 milhões? mais ainda?) não pode lá entrar para trabalhar, para viver com a dignidade simples que só o trabalho
pode conferir. porque os veracissimos descendentes daqueles
homens gt,J~ p_rill}~iro l}~yl_a_~ dito? ·~~-~-!~rra_é minha-, e en-

contraram semelhantes seus bastante tngênuos para acreditar
que_t1ra_suficlente tê-lo dito, esses rodearam a terra de leis que
os protegem:de--Pouaas que- õs QU~lrdam-;-as--govem-os-qLfe os
representam e defendem. de pistoleiros pagos para matar. Os
19 mortos de Eldorado dos Carajás e os 1O de Corumblara fo-

ram apenas a ultima gota de sangue do longo calvário que tem
sido a perseguição sofrida pelos trabalhadores do campo, uma
perseguição contrnua, sistemática, desaj)i!iaa-cfã;que,-sõ ·entre
1964 e 1995, causou 1.635 vitimas mortais, cobrindo de luto a
miséria dos camponesesde- tocicís ·os estados do Brasil, com
mai~ evidência para Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Pará e
P.;~ma_mbuc<?_. gu~ con~m. s6 eles, mais d~ rnil ~SsaSS~~ados~
~ -- Ea"R8torma ~1\gi'ária, -a reTorma-cra
brasileira apro-

lerra_

veitável, em tahonosa-" aCideniada gestaÇão, alterrlànâo as esperanças e os desânimos; desde que Constituição de 1946,
n!l. _sQ.qÇu~_nd~_dQ~rn__:9V_It!\Ein1ci -~e- reaemo~ralf~~Ção _q~e ~~rreu o
Brasil depois da_ Segunda Guerra Mui1êfía{ acóllleú preceito
-do hiteresse social-como fundamento pafãaaesa-propriação <:lé

a

·a

terras? Em que ponto se encontra hoje essa maravilha humanitária que haveria de assombrar o mundo, essa obra de taumaturgos tantas vezes prometi-da-~ essa·oandéíl'ã de- Sléições, essa

negaça de votos. esse eiigano de desesperacfos? Sem Ir mais
longe que as quatro ultimas presidências da República, será suJicleOte -relãmbrªr-qu--:-e o_pm~~~nte ~é~~_rney prometeu as~

sentar 1. 400.000 tamilias de trabalhadores rurais e que, decorridos os cinco 3.nos -d-o--S-eu i-nandato;--nem·seQUer-140.000 ti·
nham sido instaladas: será suficiente recordar que

o

presidente

Fernando Collor de Mello _fez a promessa da assentar 500.000
famllias, e nem uma só o fÕi; será sufiCiente lembmr que o presidente Itamar Franco garantiu que fliriâasseritar tOO.OOOfamf-

iiaS~ -e- se "fi'"(;.. :u·-Põr2o". 000; seiá-SU1íé1Gri18 "OízãD:Irififfi qU"eõ
a"il)at· pre,Menie cia- Repúbtica.-FernarldoHimnqueCardoso; es-I

-

tabelece~ que a Reformá Agrária-írá conlemptar 280.000 famflias em quatro anos, o que significará, se tão modesto objetivo
tor cumprido e o mesmo programa se repetir no futuro, que irão
s~er-neceSsários,

segundo uma operação aritmética elementar,

setenta anos para assentar os quase 5.000.000 de famflias de
trabalhadores rurais que precisam de terra e não a têm, terra

que para eles é condição de vida, vida que já não poderá esperar mais. Entretanto, a policia absolve-se a si mesma e condena
aqueles a quem assassinou.
o Cristo do Corcovado desapareceu, levou-o Deus quando
se retirou para a eternidade, porque não tinha servido de nada pô-

lo ati. Agora, no lugar dele, fala-se em colocar quatro enormes
painéis virados às quatro direções do Brasil e dq mundo, e lodos,
em grandes letras, dizendo o mesmo: Um Direito que respBito,
uma justiça que cumpra.
-José Saramago
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uurant~ o discurso de. $r. Eauà;rJ(l Su·
plicy, a Sra. Benedita da Silva deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pela Sra.
Júnia Marise, ~ Vice-Presidente.

s..-

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA Presidente, peço a palavra, como Líder.
A SRA.. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Concedo a palavra ao Senador José Eduardo Outra, como
Líder.
·
V. Ex" dispõe de cinco minutos.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BLOCO\PTSP. Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) -SRA. Presidente, s..-s e
Srs. Senadores, há praticamente um ano, no dia 19
de janeiro de 1996, eu e mais alguns Parlamentares
- Senadores Coutinho Jorge, Ademir Andrade, Sebastião Rocha e alguns Deputados Federais - estávamos em uma audiência com o Governador Almir
Gabriel, do Estado do Pará. Fomos lá para conversar sobre o massacre que havia acontecido dois
dias antes. Naquele dia, o Governador do Pará disse, de forma categórica: 'Esse fato não poderá permanecer impune. Os responsáveis por esse massacre terão que ser exemplarmente punidos, porque o
Brasil não mais suporta acontecimentos como esses, que ficam impunes'.
No mesmo horário, há mais de mil quilómetros
de distância, no Palácio do Planalto, o Presidente da
República recebia também uma comissão de parlamentares, entre eles o Senador Eduardo Suplicy. E
as palavras de Sua Excelência eram exatamente as
mesmas do Governador Almir Gabriel: 'Esse fato
não poderá ficar impune; os responsáveis deverão
ser exemplarmente punidos'.
Passou-se o ano, SRA. Presidente, Srs. Senadores, e até hoje nenhum dos responsáveis por
aquele massacre foi punido. Ninguém está preso, o
processo está parado, porque, devido à morosidade
da Justiça, há até obstrução em função dos interesses corporativos da Polícia Militar naquele Estado. A
grande verdade é que as palavras do Governador
Almir Gabriel e do Presidente da República, proferidas no dia 19 de abril de 1996, caíram no vazio.
Hoje estamos presenciando esta marcha, que
chega a Brasília com centenas de trabalhadores,
que andaram mais de mil quilómetros e que chegam
à Capital do Brasil em um movimento que demonstra, em primeiro lugar, que o movimento social neste
nosso País, ao contrário do que alguns pensavam,
está vivo e muito vivo. E demonstra também qy_e,
apesar de, durante um certo tempo, existir uma ampla campanha na mídia, promovida inclusive por se-

123

toras do Governo, no sentido de criminalizar o Movimento Sem-Terra, a sociedade brasileira, de acordo
com pesquisas divulgadas pela própria mídia, é amplamente favorável à reforma agrária e apóia o Movimento dos Sem-Terra.
Deve-se registrar que, nesse período de um
ano, infelizmente - até graças à tragédia, porque,
muitas vezes, o Poder Legislativo brasileiro funciona
ao trancas -, houve avanços do ponto de vista da legislação. Aprovamos, nesta Casa, a lei que instituiu
o rito sumário e a lei que coloca como prerrogativa
do Ministério Público atuar nos conflitos de terra.
Mas queremos registrar que ainda falta alguma coisa. Ainda falta, por exemplo, votarmos a lei que visa
acabar com a indústria de li minares de reintegração
de posse, lei que foi aprovada na Câmara no primeiro semestre de 96, que fez parte da Convocação Extraordinária de julho de 96, foi incluída na convocação extraordinária de janeiro de 97 e que ainda não
foi votada, Sr. Presidente, Srs. Senadores. É preciso, com relação a esse aspecto, que o Senado da
República tenha a agilidade necessária para aprovar
essa lei.
Queremos registrar também que a reforma
· agrária hoje seja, pelo menos no que se refere aos
discursos, quase que uma unanimidade no Brasil.
Felizmente, hoje, essa é uma palavra 'desideologizada'. Acho que quase ninguém mais no Brasil encara a reforma agrária como coisa de comunista,
como coisa que tem que ser banida da sociedade
ocidental e cristã. A grande verdade é que, embora
reconheçamos que o Presidente da República, o
atual Governo tem assentado mais famílias que os
anteriores, isso ainda é insuficiente, devido às ne-cessidades da população brasileira.
No dia de hoje, Brasllia vê essa demonstração
de democracia. Embora durante algumas semanas
tenham tentado criar quase um clima de terrorismo
relacionado a esse evento, vemos uma bela manifestação, com milhares de pessoas, de forma democrática, ordeira e pacifica, que vêm à Capital da República visando sensibilizar os poderes constituídos
- o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder
Judiciário - no sentido de que fazer a reforma agrária no Brasil é uma necessidade da Nação. Não é
uma bandeira da esquerda, não é uma bandeira da
oposiÇão; fãzer -reforma agrária no Brasil é uma necessidade deste País, se este quiser efetivamente
passar a ser um País de Primeiro Mundo.
Então, em nome da Liderança do Bloco de
Oposição, queríamos saudar os trabalhadores rurais
sem terra que chegam hoje à nossa Capital.
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Muitu obrig.:..:lo, SRA. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise)- Vamos
prosseguir com a lista de oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Sebastião Rocha.
V. Ex" tem a palavra por 20 minutos, de acordo
com o Regimento Interno.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (BLOCO\PDTAP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) - SRA. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
é com grande júbilo que venho à tribuna desta Casa,
na tarde de hoje, para saudar com muito entusiasmo
também a vitoriosa marcha dos trabalhadores sem
terra, que chegou a Brasflia hoje, ·demonstra~do ao
País que a sociedade civil está alerta e busca se organizar num esforço muito grande para encontrar as
soluções para as piores mazelas que assolam o
nosso País: o desemprego, a miséria e a fome.
Tive oportunidade, junto com outros Parlamentares, de receber os sem-terra e caminhar um pouco
com eles. Senti, de perto, a vontade, a determinação
e o entendimento que tiveram as lideranças do Movimento, no sentido de conduzir, como disse, ontem,
de forma pacífica, ordeira, organizada, essa marcha
que caminhou por mais de 1200 Km pelo Brasil afora e que consegue, de maneira inusitada, reunir
mais de, segundo avaliações, 20, 30, quem sabe, 40
mil pessoas hoje, aqui em Brasllia, de vários segmentos da sociedade, como estudantes, sindicalistas.
E o que se espera do Governo? Logicamente
que se espera a transigência, a capacidade de negociação e, sobretudo, uma decisão política que o
País está a aguardar com relação à reforma agrária.
O Governo Federal investiu bilhões de reais para
salvar os bancos, afirmando que, se não tomasse tal
medida, haveria uma falência total do sistema financeiro nacional. Agora, está aí a questão agrária; a·
questão do Movimento dos Sem-Terra. O Presidente
tem que ter sensibilidade: ou toma uma decisão definitiva também ou investe os recursos necessários à
reforma agrária. Não basta, como todos sabemos, a
distribuição de terras; é neeessáfio dar condiÇões
para que os agricultores possam explorar a terra,
produzir alimentos para sua própria sobrevivência e
de suas famílias e para que possam crescer economicamente.
O Governo precisa, neste momento, tomar a
decisão de alocar mais recursos para a reforma
agrária, com rapidez, porque está muito clara a mensagem que os trabalhadores sem terra trazem hoje
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ao Pafs: ou o Governo faz a reforma agrária ou os
sem-terra vão fazê-la. Isso não é bom para o País.
Como disse ontem desta tribuna, as pesquisas
mostram que o Governo dispõe de uma certa credibilidade e de uma certa popularidade junto à opinião
pública. E por que não sentar de igual para igual
com uma entidade, com uma instituição, com um
movimento que, este sim, é detentor da maior credibilidade junto à sociedade brasileira?
É preciso que o Governo retome a conversação, que retome o diálogo e que receba os líderes
do Movimento çfos Sem-Terra- amanhã, conforme
previsto - com algumas propostas definitivas, com
decisões importantes e, logicamente, com recursos,
pois não se pode fazer a reforma agrária neste País
sem disponibilidade de recursos de uma maneira
mais consistente e num volume mais significativo. É
isso que se espera do Presidente da República.
Não vejo qualquer possibilidade de conflitos,
como se aventou, em função -da. presença dessa
massa de trabalhadores hoje em Brasma e não há
razão para o Presidente falar em trégua, porque não
existe guerra. O que existe, sim, é uma luta intensa,
uma luta tenaz de pessoas humildes, que se despojaram de uma série de outros interesses e se propuseram a caminhar por este Brasil afora. E sensibilizaram a imprensa, sensibilizaram a opinião pública,
sensibillzara.m as
LegislatiVas não há COmO
não sensibilizar o Governo para essa grave questão,
que é a reforma agrária e que pede à Nação uma
solução imediata e eficaz.
Por outro lado, Sr. Presidente, é com imensa
tristeza também que temos que recordar o massacre
do dia 17 de abrifde 1996, hã um ano, quando 19
sem-terra foram dizimados em Eldorado dos Carajás, no Pará, e dezenas de outros trabalhadores ficaram feridos. Alguns oradores que me antecederam
já alertaram para o fato de que até agora nenhum
- cK:is-culpai:IOs foi condenado. l\JãóSeconsegulu
quer processar um julgamento. Então, esse movimento, essa marcha tem também essa simbologia,
· temfàmbém esse-obfetiVo
sim;
autoridades do Governo Federal, do Governo do Estado
do Pará uma decisão sobre a punição dos cUlpadoS,
que ainda estão livres.
Nesta tarde, quero também pronunciar um discurso em defesa da Vale do Rio Doce. Esse é um
outro movimento que ganhou força e que tem contado com a adesão de figuras ilustres da Nação, conforme já várias vezes mencionado aqui, como a do
ilustre ·romallsfu Barbosa Una Sobrinho. E caso o
tempo não seja suficiente para concluir meu discur-
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so, antecipadamente peço que seja dado como lido
na íntegra
Espero que possamos fazer um alerta ao Governo Federal para o fato de que a Nação não deseja a privatização da Companhia Vale do Rio Doce. O
Presidente Fernando Henrique Cardoso precisa se
convencer disso. Infelizmente, o Presidente não quis
ouvir a voz rouca das ruas com relação à Vale do
Rio Doce. Não quis ouvir a voz do Congresso Nacional e sequer do Senado da República pois impediu
que esse assunto fosse debatido com mais profundidade e responsabilidade por esta importante Casa
do Congresso Nacional.
Quero dedicar este discurso a Barbosa Lima
Sobrinho.
O Governo Federal está definitivamente determinado a privatizar a Companhia Vale do Rio Doce
a qualquer custo, pouco importando o fato de que a
maioria da opinião pública seja contrária à venda.
Pouco caso faz também das posições assumidas
por importantes lideranças polfticas do País, mesmo
que figurem entre essas alguns de seus mais expressivos aliados.
Com a infalibilidade de seu discurso tecnocrático, mal se dá ao trabalho de responder aos argumentos que se levantam contra a privatização. Legislando por meio de medidas provisórias, tampouco
parece se preocupar muito com o convencimento
dos membros do Congresso Nacional quanto à conveniência desse e de outros de seus atas.
Antes de tudo, o Presidente Fernando Henrique Cardoso - não podemos negar - parece ser
movido por uma questão de princípios. Se a privatização, na opinião dele, é boa para o País, por que
não se deveria privatizar a mais eficaz das estatais?
Mesmo que ela seja reconhecidamente bem administrada, mostre grande produtividade, dê lucros expressivos e seja um espetacular agente fomentador
de desenvolvimento do País, por que não privatizála, conforme consta em sua cartilha? Mesmo que
suas reservas sejam incalculáveis e constituam parte expressiva das riquezas naturais brasileiras, por
que não deixá-la em mãos mais competentes - na
opinião do Govemo -dos investidores estrangeiros?
A Companhia Vale do Rio Doce, fundada em
1942, é um exemplo de eficácia empresarial para o
Brasil e para o mundo todo. Com 15.700 empregados, apresenta um faturamento bruto de R$6,2 bilhões. É a terceira maior mineradora do mundo, sendo
a primeira na produção de minério de ferro, detendo,
pelo menos, 20% do mercado mundial. É também a
maior exportadora do País.
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Em 1995, a 'receita líquida da empresa atingiu
os R$2,3 bilhões. A sua política tem sido sempre a
de pensar no seu desenvolvimento de forma global,
juntamente com o desenvolvimento do País. Assim é
que a maior parte do seu lucro vem sendo reinvestida na prospecção de minérios, no desenvolvimento
da tecnologia de extração e industrialização, na
construção de estradas-de-ferro e de portos, além
de atividades como a fabricação de celulose e papel.
A exploração do ouro, do manganês e da bauxita,
principal minério de alumínio, vem acumulando resultados excelentes.
A recente descoberta de jazidas pela Vale do
Rio Doce são dignas de assombro. A Companhia,
que já é a maior produtora brasileira de ouro, com
17 toneladas anuais, deve chegar ao ano 2.000 com
uma produção de 32 toneladas, quase o dobro da
atual, tomando-se uma das cinco maiores produtoras mundiais. Não podemos deixar de nos referir,
neste breve apanhado, ao fantástico empreendimento da Serra dos Carajás, com a maior reserva mundial de minério de ferro, além de vastas jazidas de
cobre, níquel, manganês, bauxita e ouro, promessa
já em realização de um imenso foco de progresso
nas Regiões Norte e Nordeste do Pais.
Cabe lembrar que a Companhia Vale do Rio
Doce estava originalmente associada no Projeto Carajás à poderosa United States Steel, que lhe vendeu a sua participação por não querer assumir os
riscos do empreendimento, compreendendo um investimento na construção de 900 quilómetros de ferrovias, as quais têm se mostrado de grande relevância social, servindo como meio de escoamento da
produção agrícola e industrial das regiões vizinhas e
de transporte de passageiros.
Depois de vendida a Vale, que tipo de argumento se poderá opor à privatização das demais estatais? Livrando-se da gigante da mineração, fácil
será ao Governo se desvencilhar de todas as outras
empresas, até que pareça uma exceção injustificável
e um perfeito anacronismo manter a Petrobrás. Qual
será, então, o resultado de tudo isso? Que espécie
de País, que tipo de Estado e de sociedade vai
emergir desse processo? De que modo e em que
posição iremos nos inserir no processo de globalização da economia, que é, sem dúvida, irreversível?
A onda das privatizações, que começou nos
países industrializados do Ocidente, vem atingindo
com força muitomaior os paÍses do Terceiro Mundo,
propalada como meio de salvação nacional. O fato é
que as privatizações na Europa e nos Estados Unidos consistiram em ajustes da presença do Estado

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

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

126

ANAJS DO SENADO FEDERAL

Abrill997

na economia, mas nunca, apesar da retórica neolirais afirmarão que tudo isso é coisa do passado, qua
beral, em sua desmontagem, em sua redução ao mío conceito de nação já foi superado, pelo menos no
nimo. O Anuário das Nações Unidas de 1991 traz
que se refere à economia.
dados relativos à participação do setor estatal no
A verdade é que há nações e nações. Há naProduto Interno Bruto de diversos países: nos Estações que afirmam a sua soberania e há outras que a
dos Unidos, ela situa-se na ordem de 28% do PIB;
negociam - nem sempre por um bom preço. Vender
na Alemanha, em 39%; na França, em 42%, chea Vale do Rio Doce, justamente com o melhor pedagando a 50% na Suécia e a 52% na Dinamarca.
ço de nossas reservas mineiras, é um atentado à
Já no Brasil de 1990, antes, portanto, da privadignidade do País que nenhum governante deveria
ousar cometer sem estar autorizado por um referentização das indústrias petroquímica e siderúrgica, a
presença do Estado na economia equivalia a apenas
do popular.
21% do PIB. A maioria dos países do Terceiro MunApesar da inexistência de um amplo debate a
do apresentava índices ainda menores: Índia, 17%;
respeito do tema, apesar da ampla campanha de deEtiópia, 16%; Peru, apenas 11%. Apesar dessa apasinformação em prol das privatizações, a população
rente correlação entre pobreza e menor participação
vem revelando, através das pesquisas, que é contrádo Estado na economia, o chamado Consenso de
ria à venda da Vale. Em meio à classe politica,
Washington, reunindo, em 1989, os Estados Unidos,
abrangendo as mais diversas colorações ideológio Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e
cas, nos editarias dos jornais, na sociedade civil
o Banco lnteramericano de Desenvolvimento, pascomo um todo, surgem inúmeras manifestações
sou a receitar a política de abertura dos mercados
opondo-se à consumação do ato. No entanto, o Prenacionais e das privatizações para os países latinosidente Fernando Henrique e sua equipe económica
americanos, condicionado a concessão de novos
mostram-se olimpicamente indiferentes ao clamor
empréstimos à sua adoção.
popular, tornanOO:O certamente pàr mais uma ultrapassada manifestação da mentalidade caipira.
O México, primeiro país a adotar o novo modelo económico, tomando-se vitrine do neoliberalismo,
A imprensa recentemente anunciou que Bart:losofreu uma espetacular bancarrota em 1994. Hoje
sa Uma Sobrinho impetrou quatro mandados de seem dia, além de se terem agravado imensamente as
gurança _e duas ações de inconstitucionalidade concondições de vida da sua população, o México foi
tia ó Governo. Outras têm sicfo lmpetradas, com o
obrigado a hipotecar sua principal riqueza, o petróapoio de diversas entidades e personalidades. A Asleo, para garantir o empréstimo de US$40 bilhões
sociação Brasileira de Imprensa, a Ordem dos Advofeito pelos Estados Unidos.
gados do Brasil, com o apoio da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que
Sem dúvida, é grande a preocupação dos paíestá investigando as denúncias envolvendo a leiloases mais poderosos quanto aos recursos naturais sita da Vale, e diversas outras entidades e personalituados na América Latina, na África, na Ásia e na
dades estão unidas na batalha em defesa da Vale e
Oceania. Sem esses, a riqueza e o modo de vida
entrarão juntas na Justiça contra o Presidente da
daqueles países não poderiam ser conservados tais
República, num processo denominado "lmpeachcorno são. Já dizia Henry Kissinger, ex-Secretário de
Estado norte-americano, em 19n, que -·os países ___ mentâãpnvaliZãÇão aa-va.le·:----- - -- --industrializados terão que montar um sistema mais
o ex-Presidente do Banco do Tóquio, Toshiro
requintado e eficiente de pressões e constrangimenKobayashi, que também se mostrou interessado na
tos", para manter "à sua disposição os recursos naprivatização da Vale, declarou que "para o Japão é
turais não-renováveis do Planeta, a um preço próxiestratégico ter minério no Brasil, logicamente". E
mo do custo de extração e transporte".
prosseguiu: •o Japão poderá buscar o minério em
outros países, mas isto levaria tempo. O ideal mesA situação não difere muito - apenas é agora
mo é ter a certeza e a segurança do fornecimento
mais sofisticada - da maneira pela qual Espanha e
por parte da Vale do Rio Doce"; e que isto melhoraPortugal exploraram as riquezas minerais de suas
ria
muito a imayem do Brasil no exterior. O Vice-Precolónias americanas. O ouro brasileiro escoado para
sidente de Recursos Naturais do Banco norte-ameriPortugal terminou por financiar a revolução industrial
cano Solomon Brothers, Maurício Revaco, declarou
inglesa. Uma das mais importantes manifestações
que a Vale deveria ter sido avaliada acima dos
do nacionalismo brasileiro, a Inconfidência Mineira,
US$13 bilhões, isto é, por US$3 bilhões a mais. Da
surgiu justamente motivada pela avidez com que a
mesma opinião conjugam os gerentes da Morgan
metrópole arrebatava nossos minérios. Os neolibe-
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Stanley e do 8ozzano Simonsen. E, para complementar essas declarações, os 22 técnicos da Coordenação dos Programas de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro afirmam que é
inconstitucional a privatização da Vale, pois no património da empresa incluem-se jazidas de urânio que
a Constituição brasileira proíbe privatizar.
O mesmo Governo que decidiu comprar 51%
das ações do Banespa, banco que vem apresentando resultados negativos há um bom tempo, está decidido a desfazer-se do controle acionário de uma
empresa extremamente lucrativa, por meio da qual
os brasileiros têm sido efetivamente donos do subsolo nacional. E por que valor? E com que fim?
A subavaliação de nossas estatais VE!m sendo
a regra no processo de privatizaçõe::;. No caso da
Vale do Rio Doce, essa questão se reveste de extrema gravidade. Como avaliar corretamente essa empresa gigantesca, juntamente com o seu potencial
de crescimento? Como calcular de forma razoavelmente confiável o valor de suas jazidas, considerando que as descobertas não param de se suceder a
cada ano? Geólogos da Companhia de Pesquisas
de Recursos Minerais do Ministério de Minas e Energia calcularam em US$350 bilhões o valor das jazidas minerais da Companhia Vale do Rio Doce apenas na Amazônia! O valor estimado para a privatização situa-se entre os US$9 bilhões (preço mlnimo) e
os US$20 bilhões! Esses números devem nos deixar, como brasileiros, envergonhados. Se vender todas as ações que detém na empresa, o Governo vai
arrecadar pouco mais da metade disso, com o que
pretende pagar parte da divida pública interna.
O novo argumento do Ministro do Planejamento, AntOnio Kandir, para justificar esse crime de lesapátria, é que o Governo vai ganhar muito mais deixando de pagar os juros da dívida abatida do que
com a sua participação nos lucros da Companhia
Vale do Rio Doce. Esses mesmos juros exorbitantes
e irreais criados pela nossa equipe econõmica elevaram a dívida mobiliária federal de R$86 bilhões,
em julho de 1994, para R$188 bilhões, em agosto de
1996, aumento com o qual poderíamos comprar a
Companhia Vale do Rio Doce várias vezes, em leilão. Com a ajuda da imaginação dos nossos economistas, toma-se muito mais fácil transformar uma
montanha de ferro em um punhado de poeira.
O Governo Federal está concebendo toda uma
parafemália de salvaguardas para tentar manter os
objetivos da Companhia Vale do Rio Doce, tentar
não entregá-la ao controle efetivo de seus concorrentes ou dos importadores dos seus produtos, ten-
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lar não descaract~rizar por completo sua atuação
em prol do desenvolvimento nacional.
Se essa é efetivamente uma preocupação do
Presidente da República, é ·bem simples resolver o
problema. Não se venda a Companhia Vale do Rio
Doce. Não vamos estragar aquilo que está dando
certo em nosso País e é motivo de orgulho de nosso
povo. Não vamos nos desfazer de nossas fantásticas riquezas naturais a preços escandalosamente irrisórios. Não vamos perder a dignidade e o respeito
no momento em que tivermos de dialogar com outras nações.
Muito obrigado, Sr"s Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise)- Concedo a palavra ao nobre Senador Gilvam Borges. S. Ex"
dispõe de 20 minutos para o seu pronunciamento.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr"s Presidente, Srs. Senadores, um dos aspectos
da realidade brasileira atual, que permite ao observador de boa-fé uma expectativa positiva em relação
à sua evolução recente, é o da nossa politica fundiária.
Tradicionalmente atrasado nessa matéria, com
uma concentração de terras espantosa, !lXCiuindo do
acesso a uma gleba para sobrevivência milhões de
pessoas, que, tangidas pela fome, superlotam suas
capitais, o Brasil parece assistir, na atual administração, a uma tentativa séria de reversão desse quadro
sinistro.
E já não é sem tempo: segundo o Atlas Fundiário Brasileiro, as terras improdutivas no Pais correspondem a 62,4% das propriedades rurais, e 2,3%
das fazendas têm mais de 50% das terras disponíveis.
Uma coisa é certa: nenhuma nação próspera
do mundo alcançou grau considerável de desenvolvimento económico sem a democratização da propriedade agrícola.
Os Estados Unidos da América, com a famosa
"Lei da Terra•, no século passado, oferecia gratuitamente determinado número de acres a que se dispusesse a colonizar o oeste do seu território.
Na França, a estrutura fundiária vigente, baseada em pequenas-e médias propriedades, é herança imediata da Revolução Francesa há mais de
dois séculos.
Na Alemarha, o distributivismo agrário é ainda
mais antigo, quase medieval, tem mais detlrês séculos.
O Japão fez sua reforma agrária após a Segunda Guerra Mundial, simultaneamente ao seu rápido processo de industrialização.
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Portanto, o enfrentamento da questão fundiária
nova e mais eficiente abordagem de tema historicamente tão explosivo.
é pressuposto necessário não só para o desenvolvimanto económico e industrial, mas, principalmente,
Acumulando forças, através de todo esse criatipara a consolidação do regime democrático, que
vo repertório tático, chega agora o movimento a culnão se coaduna com o sistema aristocrático e semiminar sua luta com a Marcha sobre Brasília, a ter lufeudal de controle das terras agricultáveis.
gar hoje, dia 17 de abril, com caravanas provenienNão se trata, assim, a reforma agrária de medites de todo o Pais, mobilizando milhares de !rabalhares sem terra.
da de caráter coletivista ou socializante, mas, antes,
de pré-requisito para a expansão dos mercados,
E suas reivindicações não poderiam ser mais
própria do modo capitalista de produção.
justas e oportunas. Querem apenas, como adianta o
Não é possfvel, porém, no caso da repartição e
Sr. José Rainha Júnior, um dos seus lideres:
uso racional do estoque de terras inexploradas no
1 - assentar imediatamente todas as famflias
de ~m-terra acampadas;
País, esperar fazer omelete sem quebrar ovos.
. É claro que a cristalização- secular dos interes2 - obter a liberação de recursos suficientes
ses em conflito, ameaçada com qualquer projeto de
para viabilizar os assentamentos e
mudança do status quo, tende a acirrar os ânimos e
3 - punir os assassinos dos trabalhadores e os
a desencadear a violência.
seus mandantes.
Tal condução lúcida e corajosa do movimento
De um lado da disputa pela terra estão os destem valido ao MST um invejável prestigio, tanto na
possuídos, a quem não resta alternativa senão a
comunidade internacional, que se engaja na luta por
afirmação do seu interesse por uma gleba, como
parte integrante do seu direito à vida e do seu direito
meio não só das ONGs como de organismos oficiais
e até do próprio Vaticano, através do Papa, quanto
a não morrer de fome. De outro, grandes latifundiáda comunidade nacional, que se manifesta a seu larios a especular com imensas extensões de terra, a
vor com Indicas de aprovação de 80 a 90"/o dos entitulo de mera reserva de valor, sem qualquer consi!revistados das principais capitais brasileiras.
deração pelo papel social da propriedade, exigido
Do lado do Governo Federal, é bom também
pela Constituição Federal como principal requisito legitimador desse direito.
que se registre que a resposta tem sido das mais
Recentemente, as dezenas de mortos nos incianimadoras, não obstante o recurso eventual à viadentes de Corumbiara e Eldorado dos Carajás testelência, nem sempre atribufvel às forças da União e
sim, muitas vezes, a alguns Estados e, principalmunharam a gravidade das tensões no campo. Entretanto, essa situação dramática e conflitiva vem
mente, às milfcias mantidas pelos fazendeiros.
tendendo a encontrar, senão uma solução definitiva
Não é possível se negar, porém, que mais de
100 mil famflias foram assentadas nos últimos dois
e ideal, mas, pelo menos, um estuário de entendimanto e de possibilidade de paz negociada.
anos, numa área equivalente a 3 milhões de hectaPode-se dizer que as partes em conflito e o
res, quando nos nove anos anteriores só se conseguiram assentar 145.000 famflias.
Govemo, nesse momento, no mínimo, atingiram um
Além disso, o aumento seletivo e substancial
grau de maturidade que tem possibilitado significativos avanços em relação à tão almejada refo""rma'""~-do Imposto Territorial Rural (ITR), onerando pesadaagrária.
mente a propriedade improdutiva e o latifúndio com
Um dos fatores altamente positivos a balizar o
taxas anuais de até 20% do valor da propriedade, e
a adoção do Rito Sumário para a imissão de posse
assunto é o papel do MST e de seus aliados naciodas terras desapropriadas têm tido um papel decisinais e internacionais, inclusive a Igreja, como elemento dinamizador do processo de reforma fundiávo na redução das injustiças no setor agrário.
ria, num movimento dialético, que compreende, ao
A par disso, o Governo, na pessoa do Ministro
mesmo tempo, pressão e reforço aos setores mais
Raul Jungmann, tem a seu crédito a criação do Proprogressistas e sensíveis do Governo, afetos à
jeto Lumiar, programa de qualidade e produtividade
questão.
_nm; assentam!lltQs,Jn!Giatiyª-1Jue'--ª'érTI_de melhgra_r
As iniciativas do MST, combinando desde invaa qualidade de vida das famílias beneficiadas, vai
sões, quando necessário, de latifúndios improdutievitar que o trabalhador assentado passe a terra
vos, passando pela mobilização da opinião pública
adiante.
O Ministério Extraordinário de Política Fundiáinterna e externa e indo até pacientes negociações
com órgãos governamentais, têm sido a alma dessa
ria fez também publicar o primeiro Atlas Fundiário
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Brasileiro, revelando o perfil da concentração de terra no País e o primeiro Censo da Reforma Agrária,
levantamento em todo o Brasil, envolvendo 1.700
estudantes univttrsitários para contabilizar quanto
são e onde estão os milhares de trabalhadores rurais beneficiados pelos projetas de assentamento do
Ministério.
A atuação obrigatória do Ministério Público na
lides judiciais envolvendo conflitos fundiários tem,
igualmente, ajudado a inibir o uso da violência no
campo.
Assim, no instante em que o MST chega a Brasília, impulsionado por sua luta coerente e humanista de redenção do trabalhador rural, para exigir mais
rapidez na condução da refonna agrária, é preciso
que o Governo possa, controlando os seus-segmentos mais conservadores, assimilar, como tem feito,
as legítimas demandas do movimento e usá-las
como incentivo e combustfvel para maiores avanços
nessa matéria de interesse nacional e repercussão
internacional.
Há, portanto, e felizmente, a meu ver, razões
para estar otimista e acreditar no entendimento de
alto nível entre todos, mas que respeite e tenha
como centro as necessidades sentidas da base social, representada, no caso, pelo MST e seus aliados, que interpretam, em última análise, o sentimento de toda a sociedade brasileira progressista e responsável pelos destinos do País.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, sem
sombra de dúvida, hoje vivemos um momento histórico. Há muito o País deveria ter iniciado a discussão
sobre a questão da reforma agrária. Na verdade, esses milhares de trabalhadores, despossuídos, sem
esperanças, sem perspectivas merecem essa atenção especial que - não podemos negar, é fato - estão tendo. Por outro lado, a organização do Movimento dos Sem-Terra tem procurado o diálogo, tem
procurado fazer um trabalho correto.
Hoje, estamos vivendo um dia de festas. Há
muita gente apreensiva com esse movimento na Capital da República. Eu sempre disse: "vocês vão ver
que beleza de festa democrática! Sem armas, sem
violência". Congratulo-me com o Movimento dos
Sem-Terra, com o Ministro Jungmann, que se esforçou, e com o Presidente Fernando Henrique, que
abre as portas do seu gabinete, já com algumas propostas concretas, para receber as lideranças desse
Movimento, que marcham por reivindicações justas.
Nós, como legisladores do Congresso Nacional, deveremos estar abertos. Hoje será um dia de festa,
com certeza absoluta. Portanto, manifesto minha
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alegria em ver essa faniástica e impressionante demonstração de maturidade democráti~.
Há pouco tempo fui a Angola. Vi milhares de
mutilados, vi facções brigando pelo poder há mais
de 60 anos; vi sangue derramado, miséria total; vi
um país sem muitas perspectivas. Por outro lado,
vejo o meu País maduro, fortalecendo-se cada vez
mais e vejo os pilares da sua democracia cada vez
mais fortes.
A todos esses brasileiros que chegaram a Brasília para fazer suas reivindicações envio minhas
boas-vindas e as rrilnhas congratulações, como Senador do Estado do Amapá.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Gilvam Borges, a Sra. Júnia Marise, ~ Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presi~ncia, que é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Com a palavra o Senador Bernardo Cabral. S. Ex'
dispõe de 5 minutos.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Para
uma comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, ontem V. Ex' anunciava
ao Plenário a remessa do expediente relativo à medida provisória que se discutia em derredor do parecer do eminente Relator, Senador José Fogaça.
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania recebeu o material correspondente. Reuniu-se,
hoje, extraordinariamente, às 10h, com a presença
de váljos Senacj()r~s. 1-i()!JVeum~ido de vista oo!etivo, que foi deferido. A matéria já-se eiiContrl:l em
discussão. Àqueles Senadores que não puderam lá
comparecer por causa de urna reunião de liderança,
a Presidência tomou o cuidado de enviar cópia do
material que tramita na Comissão. Amanhã, haverá
nova reunião às 10h em caráter extraordinário. E, na
terça-feira, serão apreciadas as emendas apresentadas, discutidas e votadas, para que, na quarta-feira,
já tenha a Presidência o material em mãos.
Era a comunicação que eu queria fazer na qualidade de Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-A Mesa agradece a diligência de V. Ex' para fazer
cumprir o deliberado pelo Plenário.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, apenas
um esclarecimento. Senador Bernardo Cjlbral, não fiquei sabendo. A Comissão se reuniu hoje pela rnartlã?
O SR. BERNARDO CABRAL - Confonne comunicação feita ontem pelo eminente Presidente ao
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Plenário, a Presidência estava convocando uma reunião extraordinária.
O SR. PEDRO SIMON - Vou criticar asperamente a minha assessoria. porque ela não me avisou de nada. Estou sabendo agora. Se eu soubesse, teria ido. V. E.xa sabe, uma convocação sua ...
O SR. BERNARDO CABRAL- Senti, deplorei
a ausência de V. Ex".
O SR. PEDRO SIMON - Então, critico asperamente a minha assessoria que não me avisou que
havia reunião da Gomissão de Constituição, Justiça
e Cidadania. Estou sabendo agora.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Todos os Senadores foram avisados, da Comissão.
.
O SR. PEDRO SIMON - Não, V. Ex" avisou
ontem. Perguntei e V. Ex" respondeu. Perguntei a V.
Ex": "a votação vai ser na terça-feira"? E V. E.xa disse: •a Comissão vai se reunir para votar na terça-fei-

ra·.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Não, Excelência, a Comissão se reúne na quinta,
na sexta; e na terça, vota.
O SR. PEDRO SIMON - É isso aí. Na terça,
vota. Mas não estou criticando, por amor de Deus!
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Quinta, sexta. E, na terça, vota.
O SR. PEDRO SIMON - Mas, por amor de
Deus! Estou criticando a minha assessoria, que não
me avisou que o Senador Bernardo Cabrol. _tioha
convocado e havia avisado. Eu não sabia, e isso..
não está certo por parte da minha assessoria.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Se V. Ex" quiser substituir a sua assessoria,
estou às ordens.
O SR. PEDRO SIMON - Tenho certeza de que
V. Ex" pode lazer uma indicação. V. Ex• é um vitorioso, ganha sempre! Sua assessoria deve ser perfeita, afora sua competência pessoal, que eu nunca
teria.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Sr. Presidente,
peço a palavra para falar sobre a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao Senador Jefferson Péres,
para contraditar.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Para
contraditar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
pedi a palavra para dizer que realmente o puxão de
orelhas deve ser dado à assessona do Senador Pedro
Simon, porque eu fui avisado e esiive na reun1ão.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Garfos Magalhãas)

-=

o Senador Jeflersón-Péres diZ qu·e sua assessoria

o avisou e que esteve presente na reunião.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garfos Magalhães)
- Concedo a palavra ao Senador Esperidião Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr«s e Srs. Senadores, desejo, na
forma regimental, !ater um registro que considero
inadiável. Falo da repercussão que intrinsecamente
teve em meu Estado uma edição realmente quase
que inédita do jornal Diário Catarlnense, ostentando, em sua primeira página e num editorial - o que
não é usual, pelo contrário, é muito mais do que
--raro, é quase inédito -, opinião da RBS, sob o tftulo
"Reflexão". Essa edição foi ,publicada, repito, no dia
de hoje.
Pretendo que o editorial como um todo faça
parte deste meu rápido pronunciamento, e desejo
destacar alguns de seus aspectos:
"A pesquisa do lbope, divulgada pelos vefculos
da RBS, sobre o escândalo dos tftulos públicos, revela a inequfvoca opção do povo catarinense pela
honestidade e pela transparência nos negócios do
Governo."
Pouco adiante, frisa com idêntica propriedade:
·um doif aspeclõs mais significativos da consulta é exatamente o repúdio à ilegalidade. Quase
dois terços das pessoas questionadas acham que a
falta de recursos não pode servir de pretexto para
procedimentos ilícitos, mesmo que estes tenham por
- finalidade beneficiar o Estado. •
· ·- - - Rnalmente, destaco o último tópico desse editorial, que conclui a matéria:
"Vários outros itens ainda poderiam ser analisados ·separadamente, mas todos, com pequenas
-variações, apontam na mesma direção: o povo de
Santa Catarina, consternado com a desagradável situação, exige a irrestrita depuração moral das estruturas administrativas do Estado, porque é de sua índole conviver com a transparência, com a honestidade e com a probidade, esteios históricos de sua formação."
Independentemente de aspectos partidários,
creio que poucas vezes alguém conseguiu reunir,
num trecho tão denso e conciso, uma marca indelével do povo de Santa Catarina, marca que deve não
apenas ultrapassar episódios, mas que deve ser
PJ:e!i_~rv-ªda,_re!_s~_i!ada e aprimorada por todos.
Em função da relevância desta matéria para
_a uniç!ade _ç!a FE:JdE:Jrªção que__ e!) represento, pedi
_ e$ta oportunjdg.de__para, com_ e_ste r_llgistro,_falar da
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grave responsabilidade que esta reflexão traz pa;a

cónvicção d.t 73% dos entrevistados, que 'vêem lo1teresse poHU-

todoS IIÓS.

co movendo senadores na CPI. Mas a evidência maior, no en-

Muito obrigado, Sr. Presidente.

tanto, é o desejo lnarradéval da amplo esclarecimento e da rigo-

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. ESPERIDIÃ()_ AMIN EM SEU PRoNUNCIAMENTO:

rosa apuraçêo de Irregularidades.
Vários outros ~ens ainda poderiam ser analisados separadamente, mas todos, com pequenas variações, apontam na mesma dlreção: o povo da Santa catarina, consternado com a desa-

D"rlo Clltllrlnenee
Oplnlio RBS

transparência, com

A pesquisa do lbope, dlwlgada pelos vefculos da RBS,

so-

bre o ascândalo dos tftulos públcos revela a lnequfvoca opção do
povo catarinense pela honastidada e pela lransparêncla nos negócios do governo. Além da mconh9011r a existência de Irregularidades na emissão dos papéis e de atribuir parcela miprasslva de
culpa ao Executivo, a população da Santa catarina, através de diferentes dassas sociais, ouvidas todas as suas regiões. representada pala maioria dos cidadãos inquiridos, manWesta sua dasconformidade com a situação e afirma taxativamente que a falta
de dinheiro não poda servir da lustlflcatlva pam qualquer tipo de
!mude. Embom não possa ser confundida com um julgamento,

pois este deve ser feHo pela justiça depois da ampla investigação.
a pesquisa Induz a urna l'Orilssima reflexão a respeHo da administmção pública e do desgaste que eventuais deslizes da goveman·
acabam causando à imagem de um Estado reconhecido na-

cionalmente como sério, operoso e progressista. Naste sentfdo, a
manffestação firme dos cidadãos entrevistados funciona também
corno uma espécie de autodesagmvo: sem dúvida alguma, Santa
catarina e seu provo estão acima das eventuais deformações politicas de alguns dirigentes ou seus prepostos.
Um dos aspectos mais significativos da consulta é exala·
mente o repúdio à ilegalidade. Quase dois terços das pessoas
questionadas (59%) acham que a falta da recursos não poda servir de pretexto para procedimentos ilícitos, mesmo que estes tenham por finalidade beneficiar o Estado. É uma posição que faz
jus à tmdição da honestidade e lisum do povo catarinense, habituado a progredir com suor e trabalho. Por isso o ascândalo que
esta sendo Investigado pelas CPI do Senado da Assembléia fere
tanto a auto-estima dos cidadãos: 84% dos inquiridos reconhecem que a imagem da Santa Catarina esta sendo prejudicada.
Mas 47"k confiam nas instituições e acreditam que os envoMdos
na constrangedom situação serão punidos.
Ainda que uma maioria expressiva (72%) desconheça o
verdadeiro significado do termo "precatórios". é grande também o
número da convictos na existência de corrupção (65%) sob este
ró.ulo jurfdico da dffldl cornpreenséo. Mas, 66% dos catarinenses
acreditam que o governo Paulo Afonso Vieira tinha conhecimento
dos fatos, 38% acham que ele dava sofrer um processo de lmpeachment. 30% consideram que ele deve afastar-se por decisão
voluntária, o que, pelo menos em parte, deve decorrer do

a

honestidada

e com a probidade, estalos his-

tóricos de sua formação.

REFLEXÃO

te~

gmdévei situação exige lrrestrifa dapuraçêo moral das estruturas
administrativas do Estado, porque é de aua lndoiB conviver com a

campo~

nente polftico-partidário que o caso envolve, expresso, aliás, pela

O SR. PRI:51DI:NTE (Antonio GaJ1os Magalhaes)
• Em atenção ao nobre Senador Pedro Simon, além
da informação que houve para os gabinetes, o próprio Jornal do Senado publica hoje....
O SR. PEDRO SIMON • Mas, Sr. Presidente,
eu não levantei nenhuma dúvida, pelo amor de
Deus!
O SR. PRESIDENTE (Antonio GaJ1os Magalhães)
-Eu só quero dar a satisfação que V. Ex" merece da
Mesa e a minha, pessoal, porque o Jornal do Senado também está publicando.

O SR. PEDRO SIMON • Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio GaJ1os Magalhães)
-Com a palavra a Senadora Benedita da Silva.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT-RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, pareceria desnecessário manifestar-me a respeito da
marcha dos Sem-Terra depois de tantos oradores
que o fizeram brilhantemente, começando pelo Senador Eduardo Suplicy.
Quero crer que esse movimento também tem o
seu lado poético, o qual expressa o sentimento que
todos os seus integrantes trouxeram para o Distrito
Federal.
Sabemos que, para quem está caminhando,
não é nada fácil: os pés enchem de bolhas, as pernas estão dofdas e a mudança de clima constitui um
problema; para quem é de outras regiões, o próprio
sol, batendo em sua pele clara, queima-a. Mas, para
os participantes dessa marcha, esses elementos são
insignificantes diante do objetivo maior que têm em
relação à reforma agrária.
Nós nos arrepiamos quando vemos as pessoas
saudando, acenando-lhes quando estão passando
pelas cidades. Eles também têm esse mesmo sentimento e acabam esquecendo a sede,' a fome e as
dores nos pés, como foi dito por uma senhora que
participava da marcha.
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É importante ressaltar a solidariedade da população, seja doando alimentos, fornecendo infra-estrutura ou acenando em apoio à marcha. Nas cidades, as populações recebem os participantes com
lágrimas nos olhos e vão visitá-los nos acampamentos para conhecerem esses homens, mulheres e
crianças que resolveram encarar mais de mil quilOmetros de estrada, rumo a Brasília, e que falam tanto em luta pela terra.

Queria ressaltar que a reforma agrária é uma
necessidade para o trabalhador, tanto para o do
campo, como para o da cidade. O Brasil é o segundo país com a maior concentração de terras do mundo ·e a verdadeira reforma agrária deve-se inserir
num projeto global de um Brasil com menos desigualdades, sem injustiças sociais, com a possibilidade de todos terem um lugar para viver e para trabalhar.
Nesse contexto, a reforma agrária é eficaz e fecunda, como a água que está, neste momento, molhando a terra - sabemos que está chovendo - e fecundando o chão. Parece que os céus abrem-se
para receber os sem terra, que estão abrindo caminhos de condições dignas de trabalho para muitas
pessoas, harmonizando o relacionamento econOmicoe social.
Com essa mobilização social, Senador Bernardo Cabral, decorrente do êxito dessa marcha, precisamos transformar a aparente unanimidade que
agora vivemos em tomo da reforma agrária em projetas concretos de modificações da estrutura fundiária e das obrigações sociais do capital em nosso
País.

Os agricultores sem terra que, neste momento,_
encontram-se em Brasllia, trazem consigo mais que
mãos calejadas pelo duro trabalho ou a pele curtida
pelo sol. Com seus pés andarilhos caminha a esperança de milhões e milhões de brasileiros em luta
jJOr um pedaço de terra e por dignidade.
Neste dia, vamos fazer ecoar por todos os cantos o grito por Reforma Agrária, Emprego e Justiça!
Neste momento, nada expressa melhor os anseios dos manifestantes e da sociedade brasileira
que a bela poesia dE:nominada "A Marcha", CUJa autoria é de Márcio Abip, de São Miguel do Oeste,
Santa Catarina, e o "Manifesto da Marcha", um docume•lto da Marcha Nacional pela Reforma Agrária,
Emprego e Justiça, que registro nos Anais do Senado Federal, como forma de solidariedade aos manifestantes presentes aqui em Brasllia.
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"A MARCHA"
"Marchar é preciso
porque calar frente à miséria
Marchar é preciso ...
frente a estupidez
da fome, da agonia
de ver seu semelhante morrendo,
Atravessar o pafs...
remover as cercas
as fronteiras e as desigualdades,
respeitar as diferenças ...
faz-se absolutamente necessário.
Que o canto à vida se renove.
Que nossa utopia espalhe-se
como sementes do hoje e do amanhã
plantadas com mão da esperança.
Que nenhuma cerca resista,
seja de arame e de madeira,
seja de idéias.
Que nenhuma fronteira exista,
seja de marco,
seja de cimento,
cor, crença ...
Oue-separegenf!faegente - Trrnão-ae irmão."
Isso está sendo dito, isso está sendo cantado
pela marcha dos sem terra.
Mas quero destacar que houve uma preocupação por parte do Poder Executivo de que essa marcha trouxesse um rebuliço ou uma desordem tão
_ grande que Brasília poderia necessitar de todos esses policiais que foram destacados para ocupar
cada um de nossos cantos, já que aqui quase não
se fala em esquina, para dar segurança aos manifestantes.
~~or isso fiz, no meu pronunciamento, questão
de identificar o lado poético dessa manifestação,
__que fala também dos pés cansados e descalços, do
sentimento político desse movimento, independentemente de qualquer partido politico que pense poder aparelhar uma manifestação como essa.
Não existe isso, porque o Movimento dos Sem-Terra
não permitiria.

Eles criaram os seus parceiros: os sem-teta, os
sem emprego, os assãlãriaâos, aposentados, homens e mulheres, todos os exclufdos que se agregaram a essa grande marcha, porque ela extrapolou,
pois já não se trata apenas de uma reivindicação
para a refo-nriaãgrária, lllas-sírnaEnJma denuncia e
de um compromis3o que esse movimento está assumindo de tambérn liderar, conseqüentemente, um
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debate necessário no sentido de que caminhos seguirá a nossa economia e quantos seremos, socialmente falando, abandonados por ela?
Esse movimento mexe com os nossos sentimentos. Tenho certeza que é um democrata o nosso
Ministro da Reforma Agrária. S. Ex" compreendeu,
compreende e compreenderá que esse não é um
movimento isolado. Não é ideologicamente ligado a
uma vertente, mas sim um movimento de grande
manifestação democrática e de cidadania. Por isso,
tenho certeza de que os entendimentos virão e que
teremos uma reforma agrária, porque isso cabe ao
Chefe maior desta Nação, ao Presidente Fernando
Henrique Cardoso, que amanhã receberá os coordenadores do Movimento dos Sem-Terra. Acredito
que, talvez, cada um esteja pensando que o outro
deva ter um projeto pronto e acabado para que a reforma agrária se faça aqui e agora. Temos a certeza
que ambos não têm. O Governo, por mais que tenha
investido, não tem um projeto pronto e acabado para
solucionar a questão da reforma agrária. O Movimento dos Sem-Terra também sabe que a proposta
da reforma agrária não é uma solução pronta e acabada, não é apenas doando a terra que estarão resolvidos todos os problemas. Portanto, há a necessidade de se sentarem, de conversarem, porque o
diálogo é o forte instrumento desse momento. Que
amanhã, após a conversa, possam sair com uma estratégia respaldada pelos demais segmentos da sociedade, que estão aqui pretendendo que o Governo
Federal pregue a reforma agrária com a mesma prioridade dada à estabilidade da economia brasileira e
às reformas do Governo. Que seja também prioritária a reforma agrária!
Essa marcha, além de ser poética, também é
altamente política.
Quero crer que aquelas pessoas que estão
participando dessa marcha depositaram o seu
voto, com confiança, no Presidente da República,
na esperança de que Sua Excelência fizesse valer
essa grande reivindicação. Por isso, não se trata
de uma questão de oposição de um movimento radicalizado, nem tampouco de um outro grupo qualquer. É, pura e simplesmente, para se fazer cumprir os compromissos assumidos durante a campanha eleitoral. O Presidente da República deve dizer que assumiu um compromisso com a reforma
agrária e que não quer terminar o seu mandato
sem fazê-la. Essa é a palavra de um cidadão que
conhece, não apenas, como sociólogo, mas como
representante que foi, praticamente, dos·Três Po-
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deres, e sabe da necessidade da reiorma agrária. A
reforma agrária não traz só a paz no campo; ela traz
a felicidade à Nação; ela traz a tranqüilidade aos
centros urbanos.
Concluo, Sr. Presidente, pedindo que o meu
pronunciamento seja registrado na Integra, assim
como o Manifesto dos Sem-Terra, que diz:
'Somos o povo que há anos luta pela
Reforma Agrária, fazendo ocupações de terra, manifestações, caminhadas ... em busca
de um pedaço de chão para plantar e de
melhoreii c<Jflçljções de vida para todos.
São muitos anos de teimosia, de resistência, de
conflitos, de conquistas e de incansável caminhada. •
Sr. Presidente, quero aqui recitar a poesia de
José Gonçalves, que me chamou a atenção durante
essa trajetória dos sem-terra.
'Que mundo é esse
Que não entendo
Quem trabalha mais
É quem ganha menos
Em algumas mesas
Está sobrando pão
Enquanto muitos irmãos
De fomes estão morrendo.
O pobre
Sempre mais pobre
Desespero que situação
Enquanto o dinheiro
Está nas mãos
De qu_!;!rn girige~a Nação.
Que mundo é esse
Que não entendo
Quem trabalha mais
É quem ganha menos
Em algumas mesas
Está sobrando pão
Enquanto muitos irmãos
De fomes estão morrendo.
Os poderosos
Não ouvem pobres
É tanta mordomia
Buscando bens materiais
Não se lembram mais
Se foram pobre um dia.
Que mundo é esse
Que não entendo
Quem trabalha mais
É quem ganha menos
Em algumas mesas
Está sobrando pão
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Enquanto muitos irmãos
De fomes estão morrendo.
Sem terra
E sem teta
Vivem de agonia
Buscando a terra prometida
Porém são esquecidos
De quem elegeram um dia.
Era isso que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRA. BENEDITA DA SILVA EM SEU PRONUNCIAMENTO
Sr. Presidente.
Sr"s e Srs. Senadores:
Hoje, 17 do• abril, chegou a Brasma a marcha dos tmbal'la·
dores rurais sem term pela reforma agrária. pelo emprego e jusb·
ça. e Marcha Nacional que conquistou o Bmsil. A man~estaç.io
de hoJe lembm. também que há ma1s de dois anos os servidores

públicos não tem reajuste salarial. que o desemprego e o arrocho
são o fardo pesado de milhões de tra~alhadores e que a violência
polidal é uma ameaça permanente aos setores mais pobres da
população. Por Isso. a marcha acontece num momento lmporiante, onde a sociedade clama por melhores condições de vida para
o trabalhador, reunindo vários setores em tomo de um só obfetfvo.

que é a conquista da reforma agrária.
Esta luta diz resperto a todos nós. Não é apenas uma luta
do Movimento Sem Term (MSn. mas de todos os brasileiros.
Para quem está caminhando, não é nada fácil. Os pés en·
chem de bolhas. as Juntas doem e dá cãlmbras, A mudança de
clima é problema. para quem é de outras regiões e têm pele muito
clara, pois o sol Inclemente queima a pele, Mas para os part!ci·
pantes da marcha estes elementos são insignificantes. diante do
objellvo. "A gente se arrepia todo quando vê o pessoa da cidade
acenando para nós, quando passamos nas cidades. Acaba es·
quecendo a sede, a fome e as dores nos pés", dizia uma senhora
que parbclpe da marcha.
ADés, Importante ressaltar a solidariedade da população,
seja doando allmantos, fornecendo Infra-estrutura, ou acenando
em apoio à marcha. Nas cidades a população recebem os partici-
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A reforma agrária é uma necessidade para o trabaihadoL
Tanto para o do campo CQmo para o da cidade. Segundo a ONU,
o Brasil é o segundo pais com a maior concentração de tel"'a do
mundo: 1% dos proprietários detêm 46% das terras. Não é â-toa
que somos o primeiro pais em desigualdade social.
A verdadeira reforma agrária deve se Inserir num profeta
global de um Brasil com manos desigualdades, sem injustiças so·
clals, com a possibilidade de todos terem um lugar para viver e
trabalhar. Nesse contexto, a reforma agrária é eficaz e fecunda
para abrir caminhos de condições dignas de trabalho pam multes

pessoas e de hannonizaÇãO doS relacionamentos econOmicos e
soclals. Com a mobilização social, decorrente do êxHo da Marcha,
precisamos transformar a aparente unanimidade que agem vive·
mos em tomo da reforma agrária em projetas concretos de modlfl·
cação da estruture fundiária e das obrigações sociais do capitel
-- em nosso pais.
Os agrlcuHores sem term que, neste momento, encontmmse em Bras ma trazem consigo mais que mãos calejadas pelo duro
trabalho ou a pele cur1ida pelo sol. Com seus pés andarilhos, ca·
minha a esperança de milhões e milhões de bmsilelros em luta
por um pedaço de term e por dignidade.
Neste dia, vamos lazer ecoar por todos os cantos o grito
por Reforma Agrér1a, Emprego e Jus~ça!

Neste momento nada expressa melhor os anseios dos manHestantes e da sociedade brasilelm que a beta poesia denominada A Marcha, cuja autoria é de Márcio Ablp, de São Miguel do
Oeste. Santa Catarina, e o ManHesto da Marcha. documento da
Marcha Macional pela Reforma Agrária, Emprego e Justiça, que
registras nos Anais do Senado Fedem! corno forma de solidariedade aos manifestantes presentes aqui em Brasflla.
Era o que tei-nha a diZer.
'A MARCHA"
"Marchar é preciso
por que calar frente à miséria
'é medo de gente de horizonte pequeno.
Marchar é preciso ...
frente a estupidez
da fome, da agonia
de ver seu semelhante morrendo,
Atravessar o pais ...

remover as cercas
as fronteiras as desigualdades.

pantes com lágrimas nos olhos e vai visrtá-los nos acampamen-

respeitar as diferenças ...

tos, para conhecer essas mulheres, homens e crianças que resol-

faz-se absolutamente necessário.

veram encarar mais de mil quilOmetres de estrada rumo à Bmsma

Que o canto à vida se renove.

e falam tento em luta pela term. Antes mesmo de chegar à Capi-

Que nossa utopia espalhe-se

tal, a Marcha

Já

era um êllfto total, pelo apoio que recebeu por

corno sementes do hoje e do amanhã

onde passou, possibilitando o debate e a discussão com a popu-

plantadas com mão da esperança.

lação sobre a polftica econOmlca e social do governo, despertan-

Que nenhuma oarca resista

do ainda mais as passoas sobre a importância da reforma agrária.

seja de arame e de madeira.

Allés, este apoio popular é a resposta mais eficaz à tentativa de

seja de idéias.

Isolar e minimizar a Importância da Marcha.

Que nenhuma fronteira exista
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seja de marco,

Enquanto o dinheiro

Está nas mlos

soja de clmento,

cor, crença ...

_ De

quem dirige a Nação.

Que separe gente de gente
lnnlo de lnnllo.•
Márcio Ablp (Silo Miguel do Oeste- SC)

"MANIFESTO DA MARCHA •
"Somos o povo que há anos luta pela Relonna Agrária, fazendo ocupações de tena, manHestações, caminhadas..• em bus-

ca de

um pedaço de chio pára ptanlar

e

de melhores condlçOes

de vida pare todos.
Slo muHos anos de teimosia, de resistência, de conftHos,
de conqulstss e de Incansável caminhada.
Desta

vez vamos li

Bresma, mais de mil quilOmetras cami-

nhando, e conclamando a você: operá.rio, estudante, dona-de-

casa,

professor, desempregado, sem

casa,

aposenlado, a lu1ar

pela construção de um novo Brasil.
Um BrasU

sem desemprego;

Um Brasil com dlreHo li saúde, onde pessoas nlo morram
em corredores de hospitais;
Um BresU

com Relonna Agrária;

Um Brasil que dê direito à educaçlo a todos;
Um BrasU que respeHe seus aposentados;
Um Brasil que respeHe

suas cnanças;

Um Brasil em que o povo tenha comida faria e barata;
Um Bmsl sem massacres de sem-lena, de meninos de rua; e,
Um BrasU com justiçai
Infelizmente, o presidenta Fernando Henrique Can:loso não

Que mundo é eS&<~
Que nlo entendo
Quem trabalha mais
É quem ganha menos

Em algumas mesas
Está sobrsndo pio
Enquanto muitos lnni!os
De fomes astAo morrendo.

Os poderoeos
Nlo ouvem pobres
É tanta mordomia
Buacando bens materiais
Nlo se lembrem mais

Se forem pobre um <la.
Que mundo é esse
Que ni!o entendo
Quem trabalha mais
É quem ganha manos

Em algumas mesas
Está sobrsndo pio
Enquanto muitos lnnlos
De fomes astAo morrendo.

tem nada disso em seus compromissos. Preocupe-se apenas

com a sua reelelçlo e com as privatizaÇões das empresas elétricas, a Patrobres a a Vala do Rio Doce, en1regando pare o capital

Sem torre

estrangeiro um pa1rim0nlo da todo o povo brasileiro.

Vivem de agonia

O destino de nosso Pais nlo poda ficar nas mlos da quem
nAo possui nenhum compromisso com os brasileiros, e muHo menos com os pobres.

E sem loto
Buacando e terra prometida

Poroóm slo o9quecldos
De quem elegerem um <la.

Somos nós, os trabalhadores, que sofremos esta sl1uaçAo
de miséria, de desemprego e só nós podamos mudar Isso.

Lutando, nos mobllzando e discutindo nosso futuro é que
constniremos um Brasil pare Ddos os brasileiros. Ainda é Tempo".

MARCHA DOS SEM TERRA
Que mundo

é esse

Que nlo entendo
Quem trabalha mais

É quem ganha menos
Em algumas mesas
Está sob"'ndo pio
Enquanto "uitos lnnãos
De fomes estão morrendo.
O pobre
Sempre mais pobre
Desespero que sHuação

Durante o discurso da
Silva, o Sr. Antonio Carlos
sidente, deixa a cadeira da
é ocupada pel Sra. Júnia
Presidente.

Sra. Benedita da
Magalhães, Prepresidéncia, que
Marise, ~ V/09-

Durante o discurso da Sra. Benedita da
Silva, a Sra. Júnia Marise, ~ VICe-Presidente~ deiXa a- cideira- i18 presidência,
ocupada ~lq Sr. Ademir_A!}!lrsde.

que

é

-0 SR. PRESIDENTE (Ademir AndfBde) - Concedo a palavra à Senadora Júnia Marise.
A SRA. JÚNIA MARISE (BLOCOIPDT·MG.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora-
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dora.) - Sr. Presidente, ::ir'"S e Srs. Sen~:~dort~;;, não ·
desejo ocupar esta tribuna para fazer nenhum apelo
ao Presidente da República, nem tampouco trazer
nenhuma receita mágica para o Presidente da República, a fim de que Sua Excelência faça o que precisa ser feito para o nosso Pais, a começar pela reforma agrária. Até porque, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Presidente Fernando Henrique Cardoso já escreveu e já falou muito, inclusive desta mesma tribuna, corno Senador, sobre os problemas sociais mais
graves do nosso Pais, fazendo abordagens, as mais
extensas e as mais eloqüentes, do seu ponto de vista, do passado, sobre os graves problemas que afligem a maioria do povo brasileiro. Por exemplo, Fernando Henrique já falou muito sobre reforma agrária,
chegando a exigir providências enérgicas e- imediatas das autoridades de então. Ele sempre reafirmava
isso alto e bom som. Quantas vezes assumiu esta
tribuna corno Senador da República, e nós ouvindo
a voz eloqüente do Senador e Sociólogo exigindo
mudanças, rep"lrações, propostas e projetes para o
nosso Pais.
Foi assim que conheci Fernando Henrique Cardoso, antes de ser Senador, sempre vendo o politico
na trincheira da resistência democrática, pregando liberdade, democracia, contra os atos institucionais e
contra as cassações. Foi assim que o conheci. E
também foi assim que com ele convivi durante quatro anos; eu, nos primeiros quatro anos de meu
mandato de Senadora, e ele, nos quatro últimos.
Portanto. não estou aqui para trazer nenhuma
receita nem fazer nenhum pedido ao Presidente da
República. Ele sabe exatamente aquilo que precisa
ser feito.
Hoje o escritor José Saramago fez uma afirmação extremamente feliz, entre tantas que tem feito,
sobre este momento histórico da vida do nosso Pais.
Disse ele: "Hoje o Brasil chegou a uma esquina, e é
preciso dobrar esta esquina." Com essa afirmação,
este escritor português exorta o nosso Pais, o Governo e o povo a dobrar a esquina, porque chegou o
momento de assumir uma posição diante do mundo,
em razão deste fato, deste marco histórico, corno diz
Celso Furtado ao fazer seu diagnóstico sobre o Movimento dos Sem-Terra em nosso Pais.
É preciso dobrar a esquina. Para tanto, o Governo não pode lidar com números.
Recentemente, o Governo dizia que, para fazer
a reforma agrária, precisaria de U$20 mil por famflia.
Isso onera os cofres públicos. o Governo não tem
tanto dinheiro assim, por isso se sente incapaz de
realizá-la.
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- 'J\iguns dias aepois, o Gove·mõ tliZ que. para fazer a reforma agrária precisaria de U$40 mil para fazer o assentamento de cada famflia. Por isto tinha
difiCuldade de executá-la: por falta de recursos do
Tesouro Nacional.
Agora, nos últimos três dias, com este movimento que tomou conta do nosso Pais e que chegou
ao seu cllrnax com a chegada dos sem-terra a Brasllia, recebidos por toda a sociedade e aplaudidos
pelo povo, o Governo diz, mais urna vez, que para
cada assentamento serão necessários US$80 mil.
Ora, Sr. Presidente, nós não pretendemos discutir nú~ros ·e valores com o Presidente da Republica. Se fôssemos entrar nesse processo de discussão terfamos muitas e muitas razões para justificar o
nosso entendimento sobre a necessidade urgente
de o Governo aplicar recursos do Tesouro para fazer
a reforma agrária, haja vista ter investido quase 16
bilhões de reais para cobrir o rombo do sistema finar~eeiro. Destes, quase 6 bilhões foram para o Banco Nacional, que teve a especial atenção do Chefe
do Executivo, para tapar a fraude dessa instituição
financeira. Agora, mais urna vez, o Proer está a socorrer outro Banco do sistema financeiro que acaba
de sofrer intervenção do Banco Central e que teve a
sua "parte boa" vendida a um grupo financeiro internacional.
Mesmo com todas essas razões já conhecidas
pela opinião pública de nosso Pais, mesmo que fossem discutidos números e valores para a realização
da reforma agrária neste Pafs, certamente não chegarfamos a qualquer conclusão. O que é necessário,
neste momento, é olhar para as razões deste movimento. Como tantos Senadores e Deputados, estivemos pela manhã recebendo os trabalhadores sem
terra e pudemos percorrer a Esplanada dos Ministérios até a rodoviária, conversando com alguns deles.
Tivemos a oportunidade de perguntar a um deles, já
de cabelos brancos, o que esperava depois de ter
percorrido quase mil quilómetros para chegar a Brasma. Disse-me que esperava realizar o sonho de ter
uma terrinha e, junto com sua mulher e filhos, plantarem, para depois morrer em paz e ter a consciência tranqüila de deixá-la para seus filhos e netos.
Quando perguntei a um jovem o que esperava receber em Brasflia, depois de andar tantos quilómetros
a pé, apesar do entusiasmo natural da juventude,
ele me disse: "Penso que não vou vol\ar para casa
com o problema da reforma agrária resolvido, mas
tenho a certeza de que estou cumprindo com o meu
dever, o dever que a minha geração e a geração de
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todos que aqui estão participando conosco certamente desejam deixar para a história deste Pafs. •
São esses exemplos o essas manifestações
que me trazem a esta tribuna mais uma vez. O Senador Pedro Simon dizia há pouco que certamente
nós não estamos desejando resolver o problema dâ
reforma agrária. Não é este o nosso sentimento, porque acreditamos que o Governo, que tem todas as
condições, porque é dono do Tesouro e tem a caneta na mão, é o responsável por este momento histórico que o Pafs está vivendo. Certamente cabe a ele,
neste momento, dizer ao Brasil que o seu Governo
vai assumir a responsabilidade histórica de promover a revolução social da reforma agrária no nosso
Pafs.
Ontem, nesta tribuna, referi-me a uma- afirmativa de um comentarista de televisão, que dizia que o
problema da reforma agrária vem de 500 anos. É
verdade. Esse problema vem desafiando há longo
tempo a nossa história, mas desemboca hoje, certamente, como uma grande manifestação social que
abriga os segmentos descontentes da nossa sociedade, como os desempregados, os servidores públicos e, principalmente. aqueles que, nesses últimos
dois anos, têm sido marginalizados e estão hoje
oprimidos por essa polftica neoliberal que atende sobretudo aos interesses subalternos, deixando de
atender às prioridades sociais do nosso Pafs.
Quero dizer mais uma vez, Sr. Presidente, que
esta é a grande marca da transformação social. Ao
analisarmos esses dois anos de Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, obseriiariióS que
Sua Excelência certamente tem tido a oportunidade
de mu::as ganhos e vitórias. No Congresso Nadona!, o Presidente da República conseguiu impahl
aprovação de reformas consti1ucionais que lhe.,._
ram a quebra dos monopólios estatais, como és ~
telecomunicações, da Petrobrás, da navegaçãO·'di;
cabotagem, do principio da empresa nacional. eoi')seguiu também, legislando em causa própria, a
aprovação da proposta da reeleição.
Nesses dois anos, este Governo está recebendo as vitórias que o Congresso Nacional tem lhe
dado, não por unanimidade, mas pela maioria que o
apóia. Exatamente pelas vitórias alcançadas e pelas
propostas autoritárias que tem aprovado no Congresso Nacional, o Presidente da República dá as
costas, às vezes ou na n-.aioria das vezes, fazendo
de conta que está governando para a sociedade e
para o nosso povo.
Por que não resolveu até hoje os problemas da
saúde e da educação? Por que não dá a esses pro-
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blemas a mesma atenção que deu ao seu projeto de
reeleição, ao seu projeto de reforma administrativa e
da Previdência? Por que não demonstra a mesma
sensibilidade com os quase 15 milhões de pessoas
desabrigadas neste Pafs, sem um teta para abrigarem suas famnias?
Onde está a preocupação de um governo que
se diz pautado e sedimentado na socialdemocracia,
cuja essência é privilegiar os segmentos marginalizados da nossa sociedade, colocados no olho da
rua, em face de uma politica opressora que os impede de ter acesso ao emprego? Onde está o princfpio
da socialdemocracia, que determina àqueles que a
integram ou governam que, em primeiro lugar, devese olhar para o povo e, em segundo, estabelecer os
principias e privilégios daqueles poucos que representam a nossa sociedade?
É por isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
que quero manifestar o sentimento de que haveremos, sim, de realizar a reforma agrária neste Pafs;
de que haveremos de fazer o assentamento de milhares e milhares de trabalhadores, acima de tudo
fazendo a reforma agrária, porque está começando,
aqui e agora, em Brasnia e em todo o Pafs, a maior
revolução social dos últimos tempos e que irá impulsionar, tenho certeza, para o grande desfecho de
uma realidade para qual nem o Presidente da República, nem este Governo conseguirá desviar a sua
atenção e a sua determinação.
Tem razão o escritor português José Saramago:
Brasil chegou na esquina; é preciso dobrar a
esquina. • E dobrar a esquina significa determinar os
rumos que este Pafs precisa tomar, daqui para a
frente, para resgatar o marco histórico dessa revolução social que está sendo feita hoje en1 todo o Brasil
pelos trabalhadores simples, de mãos calejadas,
que têm como armas ou força de trabalho apenas a5
suas mãos e suas enxadas.
Haveremos, sim, de fincar esse marco histórico
porque a sociedade exige, a opinião pública assim já
o determinou. Caberá agora àquele que foi eleito
pelo povo para ser o Presidente do Brasil aceitar
essa determinação da nossa sociedade, cuja exigência é determinar a reforma agrária para o nosso

·o

Pafs. O SR. PRESIDENTE (Adem1r
. And rade) - C encedo a palavra ao nobre Senador Roberto Freire.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco/PPS-PE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora"dor.) - Sr. Presidente, SRA. Senadora, 'Srs. Senadores, nada mais justo do que vermos esta Casa sem
quase nenhum parlamentar, até porque a politica no
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Brasil, hoje, está-se fazendo nas ruas de Brastlia.
Isso não é força de expressão, mas a axpressão da
força de um movimento social que conseguiu ganhar
a opinião pública brasileira em tomo de uma tese
que, durante séculos, foi sempre sustentada por
aqueles que queriam construir uma sociedade mais
justa, democratizar o acesso à terra e construir uma
sociedade mais igualitária.
Estamos nas ruas. E, se pessoalmente estou
aqui, é para fazer constar dos Anais do Senado a
satisfação de ver este movimento, a consciência nacional em tomo da reforma agrária, dizendo da satisfação de-velho Partido Comunista Brasileiro, hoje
Partido Popular Socialista, de termos ganho esta batalha. Quantos dos nossos companheiros não ficaram, nessa trajetória de 75 anos, na luta pela reforma agrária.
Não é novo o Movimento dos Sem-Terra. O
que há de novidade é a força que adquiriu, é o nfvel
de aceitação da opinião pública nacional. Os movimentos dos sem-terra sempre existiram. Os movimentos das ligas camponesas, mais recentemente,
tentaram uma marcha como essa e não conseguiram. Antes, aconteceram movimentos de confronto
armado de trabalhadores sem terra bem próximos
de Brasma, quando Brasília ainda não existia; também no Paraná, no Nordeste, enfim, é uma longa
trajetória de lutas, onde houve vftimas e onde o dramático sempre se fez presente.
Hoje é um dia que pode marcar definitivamente
uma nova dinâmica na questão agrária brasileira.
Acredito que o Governo irá entender: a sociedade foi
ganha para essa tese. As condições estão dadas.
Se o Governo vinha fazendo algo, e temos que reconhecer que este Governo fez mais do que qualquer
outro, ainda é insuficiente. E a manifestação está
demonstrando a sua insuficiência, a necessidade de
agilizar, de implementar, de ter a coragem polftica
de dizer que o latifúndio, neste Pafs, não vai mais
existir.
Com muito atraso talvez se possa dizer isso a
partir de amanhã, porque hoje o Brasil muda, consegue ter a contemporaneidade e busca ser moderno
naquilo que sempre foi atrasado, naquilo que sempre foi conservador: a questão agrária.
E dizendo isso quero dizer que o movimento
não pode ser caroneado, não se pode confundi-lo
com outras lutas, embora a luta geral do povo brasileiro nele tenha participação. Mas é, talvez- e isso é
outro ensinamento-, o grande momento para que a
esquerda brasileira, no seu conjunto, entenda de ser
prepositiva, de buscar resgatar a sua história, de ser

instrumento de mudança, buscar ser vanguarda, ter
compromisso com o futuro, tal como tivemos antes
de 1964 e fomos barrados, quando lutávamos pelas
reformas estruturais, chamadas "reformas de base".
A sociedade brasileira é das mais infquas e
não apenas no campo, mas talvez lá haja iniquidade
maior. O Estado brasileiro é privatizado, instrumento
de elites econOmicas, de elites polfticas, um Estado
que não garante plena cidadania, e não apenas no
campo, mas talvez de forma mais profunda no campo brasileiro.
Ter reforma agrária como proposta mobiliza a
sociedade, ganha consciência, pressiona o Governo,
vai mudar o Governo. Precisávamos ter a consciência de sermos propositivos na mudança da sociedade brasileira. Não mobilizamos contra esse ensinamento de saber, mobilizamos a favor, mobilizamos
tomo de
motifllZamos -erii tomo da
mudança, da transformação, em tomo da revolução,
no sentido etimológico da palavra, das transformações de estrutura que o Brasil precisa, não de hoje,
mas que hoje pode começar a entender que vai ter o
compromisso, para não termos mais movimentos
dos sem-terra no futUro, poi'qué á terra é de quem
nela trabalha.
se tivermos esSa compreensão, e creio que o
Movimento dos Sem-Terra, nas ruas de Brasília,
está dando esse exemplo a todo o Brasil, podemos
dizer que a partir de agora podemos mudar o Pafs,
transformar a soeiedade e estar próximos, senão da
utopia, de uma socieâade mais justa.
A solidariedade do Partido Popular Socialista à
manifestação dos Sem-Terra em Brasma, à manifestação âõ povo brasileiro em tomo da reforma agrária.

ení

esperançii,

Durante o discurso do Sr. Roberto Freire, o Sr. Ademir Andrade, deixa a cadeira da
presidéncia:que é ocupada pelo Sr. Romero

Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Com a
palavra o Senador Ademir Andrade.
V. Ex" dispõe de 20 minutos.
O SR. ADEMIR ANDRADE (BLOCO-PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
-_sr.J''residente, SM e Srs. Senadores, quero também, em nome do Partido Socialista Brasileiro, dizer
da minha admiração a esse povo.
O Partido Socialista Brasileiro, especialmente
no meu Estado do Pará, surgiu da luta. pela terra,
pois é um Partido que tem base no campo. E quando vejo um governo como o do Presidente Fernando
Henrique Cardoso, que conseguiu, de certa forma,
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anestesiar os movimentos sociais organizados, enfraquecer as suas lutas, vejo que, dentre todos esses movimentos, o MST foi o único que ascendeu,
foi o único que cresceu, que se estruturou e que ganhou a opinião pública brasileira.
Creio que cada um desses cidadãos deve sentir um orgulho muito grande, uma consciência de cidadania muito grande. Eles enfrentaram este Governo e dobraram a arrogância e a prepotência deste
Presidente da República. Conseguiram de fato fazer
isso, porque nunca vi um Presidente tão prepotente
e tão arrogante quanto o Presidente Fernando Henrique Cardoso. Sua Excelência tratou o MST com a
mesma arrogância que tratou os petroleiros, quando
fizeram greve na Petrobrás, e como tem tratado a
CUT e outros movimentos sindicais. Sua Excelência
tentou passar à opinião pública que os integrantes
elo MST eram marginais, bademeiros, wbversivos.
No entanto. foi vencido. Esse movimento, pela sua
persistência, pela sua coragem, pela sua determinação e por levar adiante uma lllta que conta hoje com
a compreensão da grande maioria da população
brasileira, fez com que o Presidente se dobrasse à
força e à vontade do povo, descesse do seu pedestal de imperador e tomasse consciência de que precisaria tratar esse movimento à altura elo que ele
representa hoje em todo o Pais. Em consequência
disto o Presidente da República irá receber os integrantes do MST amanhã.
Hoje é dia 17 de abril. Assisti, pasmo, alguém
falar que é um dia de festa, que a manifestação desses trabalhadores de todo o Pais seria uma festa.
Talvez os que se tenham pronunciado dessa forma
não possuam consciência de que exatamente há um
ano, 19 trabalhadores rurais foram barbaramente assassinados no Municlpio de Eldorado dos Carajás
no meu Estado, o Pará, pela Polfcia Militar. Foram
assassinados justamente pela arrogância, pela prepotência, pela incompreensão, pela falta de espírito
democrático e de sensibilidade dos governantes do
PSDB. O Governador do Pará não se diferencia, na
maneira de agir, do Presidente Fernando Henrique
Cardoso. S. Ex- é igual: prepotente, autoritário, um
verdadeiro imperadorzinho, lá, do Pará. E numa atitude de intransigência e intolerância negou-se ao
diálogo com os dirigentes do Movimento, negou-se a
atender reivindicações e deu ordens expressas à policia do Pará para desobstruir a estrada, e não foi
capaz de avaliar as consequências dessa ordem.
Sua incompreensão política - na verdade S. Ex- não
passa de um burocrata colocado num cargo polftico
- o fez dar aquela ordem qua teve como consequên-
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cia a -morte de 19 trabalhadores sem-terra. Portanto,
hoje não é um dia de festa, hoje é um dia de luto.
O movimento escolheu este dia de luto, este
dia de morte, para mostrar à Nação inteira a realidade que estamos vivendo, a necessidade que tem o
nosso Pais de ver implementada a reforma agrária.
Espero que o Presidente da República deixe
de apresentar soluções para criar impacto na opinião pública. Esse é o seu costume. No dia em que
morreram os 19 trabalhadores rurais sem-terra no
EstadO do Péli-á; o Pre5ictente da Repúbliea criou o
Ministério da Reforma Agrária. Esse Ministério foi
criado exclusivamente por causa das mortes dos 19
trabalhadores que vinham em sequência a L:ma séria de chacinas ocorridas no Brasil: o caso de Carandirú, o caso de Corumbiara.
Essas mortes o fizeram tomar uma atitude e
criar o Ministério da Reforma Agrária. E eu pergunto:
o que fez o Ministério da Reforma Agrária? Nada. É
um Ministério sem dinheiro, sem recursos, que só
desapropria depois que a área está invadida e que
só atua depois que as mortes ocorrem. Não quero
culpar o Ministro Raul Jungmann, que, aliás, agora
atendeu a uma das reivindicações dos trabalhadores
do Pará, desapropriando a antiga fazenda chamada
Bradesco, hoje Tainá-Recam, antes que ela fosse
invadida.
Cobrei de S. Ex-, quando o mesmo esteve neste plenário, que demonstrasse que uma única desapropriação do Governo Fernando Henrique Cardoso
foi feita em uma área de terra que já não tivesse
sido ocupada. FIZ um pedido de informação e, até
hoje, não re:::ebi resposta, Senador Pedro Simon. Na
verdade, todas as desapropriações só foram feitas
depois que as terras foram invadidas. Talvez, agora,
com a nossa pressão, com a luta do MST, o Governo tenha a iniciativa de desapropriar a terra para distribui-la antes que os trabalhadores a ocupem.
Houve também uma chacina em Ourilândia do
Norte, no meu Estado do Pará. Foi divulgado na midia nacional o assassinato bárbaro de três trabalhadores rurais que ocuparam uma propriedade em Ourilândia do Norte. O Presidente, mais uma vez, foi a
público para propor uma operação desarmamento:
•vamos chamar as Forças Armadas; vamos chamar
a Polícia Federal; vamos chamar a Policia Militar e
colocá-las nas ruas e nas estradas do Norte do Brasil para fazer uma operação desarmamento•.
Isso causa impacto na opiniãà pública; isso
causa impacto em quem não conhece o problema. O
próprio Presidente não deve conhecê-lo. Quem pro-
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põe uma solução como essa não tem boa vontade e
não quer resolver problema algum.
A solução, Sr. Presidente, está em fazer a reforma agrária, em colocar recursos no Orçamento da
União para realizar a reforma agrária. A solução não
consiste em planejar e organizar operações de desarmamento, que nada resolvem.
Espero que, agora, diante desse movimento,
diante da repercussão que o movimento está tendo
nacional e internacionalmente ~ pois qlie o mundo inteiro está de olho no que está acontecendo aqui -, o
Presidente da República saia da sua retórica, da conversa própria de quem quer aparecer para a mfdia nacional, que deixe de apresentar soluções que não são
soluções de coisa alguma e ouça com sinceridade as
reivindicações que a Sua Excelência-serão apresentadas amanhã e trabalhe para atendê-las.
É extremamente lamentável que milhares de
trabalhadores deste Pafs inteiro, em vez de estarem
produzindo, tenham que estar pelas estradas do
Brasil, andando 800, 1.000, 1.200 quilOmetras, para
chegar à Capital da República e sensibilizar esse cidadão absolutamente insensfvel.
Espero que Sua Excelência entenda bem a
mensagem que lhe está sendo enviada. Que não fique a apresentar soluções que não se concretizam;
que compreenda que errou; que faça dados comparativos; que veja o que acontece nas outras partes
do mundo e aprenda um pouco, para que nós possamos fazer um pouco do que os outros fazem.
A China tem uma área agricultável menor do
que a do Brasil, mas uma produção agrfcola que
atende a uma população doze vezes maior do que a
nossa e ainda sobra para a exportação.
A França é dezassete vezes menor do que o
Brasil, só tem 60 milhões de habitantes, 95% de
suas propriedades rurais são familiares, e produz 60
milhões de toneladas de grãos por ano.
Nós, com essa imensidão de território, com duas
vezes e meia a população da França, produzimos,
com muito custo, 80 milhões de toneladas de grãos.
Que o Presidente da República desça do pedestal e entenda que não é imperador. Que o Presidente
da República entenda que foi eleito e que vai ter que
se submeter a uma nova eleição. Que, se quiser reeleger-se, tem que trabalhar, realizar, resolver e não apenas conversar e impor a sua vontade àqueles que Sua
Excelência acha que lhe devem obediência.
É esse o recado do Partido Socialista Brasileiro.
Antes de encerrar, Sr. Presidente, gostaria de
fazer um registro. Hoje, pela manhã, recebi um telefonema do Governador de Pernambuco e Presidente
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do nosso Partido, Miguel Arraes, justificando-se pelo
fato de não estar hoje aqui participando do ato. Preferiu receber os Sem-Terra do Estado de Pernambuco. S. Exi', que foi o único Governador que em movimentos ocorridos no ano passado recebeu os SemTerra, não pôde estar presente e pediu que justificasse sua ausência em nome do nosso Partido.
Essa é a mensagem do PSB. Esperamos que
todos possamos trabalhar para ver concretizada a
reforma agrária em nosso Pafs.
Faço um último registro para mostrar como as
questões são diffceis de serem resolvidas no Governo do PSDB. Recebi um offcio do Prefeito e do Presidente da Câmara Municipal de Paragominas. Os
companheiros, de maneira veemente, repudiam a
nomeação de um cidadão para executor do Incra naquele grande Municfpio do Estado do Pará, Municfpio, aliás, bastante conflagrado, que é popularmente
chamado de Paragobala, e que elegeu o Deputado
Estadual, do meu Partido, João Carlos Batista, assassinado pelas balas do latifúndio. Pois o Presidente nomeou um cidadão que não tem absolutamente
nada a ver com a reforma agi-ária, ligado ao latifúndio, atendendo ao pedido de um Deputado Federal,
porque este parlamentar votou favoravelmente à
reeleição pela troca de dois cargos em órgãos federais no Estado do Pará.
É diffcil fazer polftica quando ela é utilizada por
Deputados sem compromisso com a reforma agrária, permitindo que esse Deputado indique alguém
que vai combater a reforma agrária, que vai privilegiar o latifúndio no meu Estado, porque esse Deputado trocou o voto daJ"eeleição por cargos.
Espero que o Senhor Presidente da República
enxergue seus erros, corrija-os, retome sua posição
e implante a reforma agrária, porque é disso que a
nossa Nação está precisando.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Sobre a
mesa, projetas que serão lidos pelo Sr. 12 Secretário
em exercfcio, Senador Valmir Campelo.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 66, DE 1997
Deterrrrna a aposição da expressão
"Distribuição Gratuita" em todos os medica-

mentos adquiridos pelo Ministério da Saúde e
destinados aos seus programas ou hospitais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Os medicamentos distribufdos no âmbito das ações e serviços de saúde dos órgãos e enti-
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dades federais terão aposta, em seus rótulos e embalagens, acima da denominação, a expressão 'Distribuição Gratuita'.
Parágrafo único. Os caracteres da expressão
'Distribuição Gratuita' deverão ter, no mfnimo, a
mesma dimensão dos caracteres da denominação
do medicamento.
Art. 2" Esta lei entrará em vigor cento e vinte
dias a partir da data da sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A utilização de formulários de medicamentos
básicos como forma de reduzir o percentual dos gastos com medicamentos, do montante global de um sistema nacional de saúde, tem se mostrado miJitO eficiente em equilibrar o orçamento do setor, especialmente de pafses subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Assim, para um percentual aceitável de envolvimento orçamentário com remédios, em tomo de 8"/o
a 12%, aqueles pafses têm mostrado o comprometimento histórico de cifras astronOmicas, superando, por
vezes, 65% do total dos gastos em saúde.
Cuba foi a primeira a utilizar um formulário nacional, em 1961. O Brasil teria sido o segundo pafs a
adotar tal medida, em fevereiro de 1964, sem, no
entanto, materializá-la de imediato. Tal concretização só ocorreria por ocasião da fundação da Central
de Medicamentos (GEME), em 1971. O primeiro formulário nacional que adotou a denominação de 'Relação de Medicamentos Essenciais' seria publicado
em 1972, constando de BB formas farmacêuticas.
Apesar de todas as virtudes administrativas,
econõmicas e técnicas associadas às relações nacionais de medicamentos essenciais, que contam
com o entusiástico apoio da Organização Mundial de
Saúde (OMS), as mesmas têm, por orquestração
dos impérios farmacêuticos multinacionais, entrado
em lenta derrocada, inclusive no Brasil.
Uma das razões para a hecatombe da Cerne, a
base da operação para o uso da Relação Nacional
de Medicamentos Essenciais (RENAME), e que conduziu ao seu esvaziamento, fundamentou-se na total
incompetência das estruturas periféricas de assistência farmacêutica em elaborarem uma simples relação anual dos quantitativos dos medicamentos necessários por área de jurisdição. As solicitações
eram feitas, quase sempre, com base na solicitação
imperfeita do ano anterior, sem computarem-se as
necessidades reais da região. A demanda não atendida, por exemplo, não era quantificada. Como era
sabido que ela existia, quase sempre incorria-se no
exagero das solicitações. E, como resultado óbvio,

ao fim de um certo perfodo, ficou evidenciado o desperdlcio de quase 50% de toda a produção Cerne,
desmoralizando o órgão. Os medicamentos venciam
e eram, simplesmente, incinerados. Não havia mobilidade suficiente para remanejamento em tempo hábil. E, só Deus sabe porque, ninguém se dispôs a
realizar um simples estudo de demanda real com
base no cruzamento de dados epidemiológicos de
uso de medicamentos com as incidências por nosologia prevalente em cada uma das cinco regiões em
que a Cerne dividia o Pafs. Tal estudo teria otimizado as solicitações em relação à demanda real.
A pletora de medicamentos estatais nos almoxarifados, sem uma demanda real, e em vias de
vencimento, em associação com os sempre presentes facfnoras do erário público, .fez eclodir uma mirlade de bandos bem entranhados no setor estatal
de medicamentos, que passou a vender medicamentos GEME e outros do setor público, a preços
competitivos. Assim, configurou-se um quadro de
plena associação da inépcia pública com o oportunismo desonesto de muitos. A ocasião faz o ladrão.
Em realidade, pode parecer que chega tarde a
proposta de aposição da expressão 'Distribuição
Gratuita'. uma vez que a GEME teve a sua atividade
reduzida para menos de um décimo da de outrora.
No entanto, a oportunidade dessa colocação parece,
em sua simplicidade, ser bastante atual, especialmente se considerarmos que, com a multiplicação
dos formulários adotados, aumentou muito o número
de origens dos medicamentos fornecidos ao Sistema
Único de Saúde, em suas várias vertentes. Além disso, os produtores terão tempo suficiente - cento e
vinte dias - para adaptarem os seus sistemas de rotulagem às determinações dessa lei. Por fim, os infratores serão penalizados conforme a Lei n• 6.360
de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária de medicamentos.
Sala das Sessões, 17 de abril de 1997.- Senador Lúcio Alc:Antara

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 6.360, DE 23 DE SETEMBRO DE 1976

Dispõe sobre a vigi!Ancia sanitária a
que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacéuticos e correlatos,
cosméticos, saneantes e outros produtos, e
dá outras providlmcias.

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

(A Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania- Decisão Terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO NR 67, DE 1997

Dispõe sobre a obrigatoriedade da
adoção da Relação Nacional de Medicamentos Essenci!lls como base terapêutica do Sistema Unlco de Saúde e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O Sistema Único de Saúde (SUS), utilizará, exclusivamente, os medicamentos constantes
da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais.
Parágrafo ún1co. As instituições conveniadas
ao SUS somente serão ressarcidas das despesas
com medicamentos constantes daquela relação.
- · Art. 2" Exceções ao disposto no art. 1° deverão
ser justificadas pelo médico assistente _e corrol:!ora- _
das pelo diretor clínico da instituição onde o medicamento for utilizado ou dispensado.
Art. 3° A Relação Nacional de Medicamentos
Essenciais, em seu conteúdo e forma de utilização,
deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo em
cento e vinte dias a partir da publicação_desta lei e
revista bianualmente.
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5" Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
A idéia da elaboração de formulários terapêuticos como forma de racionalizar o uso dos medicamentos parece, em realidade, remontar ao umbral da
História da Humanidade. Assim, podem ser encontrados exemplos de formulários tão antigos como o da
medicina sumeriana, com mais de 7.000 anos, que já
dispunha sobre a eficácia da papoula no tratamento
das dores. Outros formulários, como o encontrado no
Torá Judaico, no Código de Hamurábi (da medicina
assíria). no Papiro de Ebers (na medicina egípcia), no
Rgyad Bahi (da medicina tibetana), entre outros tantos, vêm a confirmar a antigüidade da idéia.
A necessidade da elaboração de relações de
medicamentos essenciais foi, em verdade, urna evolução dialética, coincidente com um patamar mais elevado de conscientização dos povos, mormente aqueles
do chamado Terceiro Mundo, na busca da excelência
das ações de saúde pública. A desorganização e falta
de profissionalismo, aliados a uma galopante corrupção resultava, nesses países, no comprometimento,
com medicamentos de percentuais superiores a 60%
do orçamento total do setor saúde, quando o máximo
aceitável não deveria ultrapassar os 1 0%. Tal fato
ocorria, via de regra, devido à aquisição quase anárquica de medicamentos, com base em nenhum foiTT!u-
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lário ou, pior, em múltiplos formulários, sem qualquer
critério epidemiológico, ou mesmo terapêutico, com
vistas à saúde pública local, regional ou nacional.
Aparentemente, Cuba foi o primeiro pafs a adotar tal medida. Premida pelas retaliações dos pafses
capitalistas no período pós-revolução. Efetivou a fusão, em 1961, das 14 plantas industriais farmacêuticas
existentes no pafs num aglomerado que passou a chamar-se 'Empresa Consolidada de Produtos Farmacêuticos'. Essa empresa passou a funcionar tendo por
base um elenco finito de medicamentos essenciais
composto por 611 aPreSentações, que passaria, e~
1975, a ser constitufdo por 855 formas farmacêuticas..
_O Brasil, apesar de não estar sob um tal regime de pressões insuportáveis, adotou, de forma pio~eira, o conceito da relação dos medicamentos essenciais como base de uma polftica nacional de assistência farrnaçêutica através do Decreto nR 53.612,
de 26-2-64. Tal relação pioneira teve a denominação
de 'Relação Básica e Prioritária de Produtos Biológicos e Materiais para Uso Humano e Veterinário".
Apesar das. boas intenções, essa relação nunca foi
viabilizada, à época. A concretização só aconteceria,
mesmo com a implantação da Central de Medicamentos, em 1971 (Decreto n• 68.606, de 26-6-71).
Rcou patente, de imediato, que a base de funcionamento de um órgão que se pretendia gestor de uma
polftica nacional de assistência farmacêutica apoiava-se sobre a existência de um formulário de medicamentos· essencía1s.- Dentre as· razões mais relevantes da importância dos formulários de medicamentos essenciais estão: as compras centralizadas
mais baratas; controle de preço pela montagem de
matrizes de custo: redução dos preços pela simplificação das embalagens; compatibilização nosologia
x terapêutica; liberação do receituário de marcas de
fantasia; escolha de medicamentos clássicos, com
meihor relação riscolbeneffcio; escolha de medicamentos resistentes às condições climáticas do Pafs.
A relação pioneira saiu do trabalho informal de um
pequeno grupo de téCnicos daquelE! órgão; composto por Orlando Ribeiro Gonçalves, José Xavier e Jomar Madeiro Cunha, com o apoio de Ely Brant Vieira
e Mozart de Abreu e Lima. Assim, a primeira relação
sairiápublicaoa noo-ecreto n° 69.451, de 1"-11-71,
com a designação de 'relação de medicamentos essenciais', constando dela cerca de 88 formas farmacêuticas, em momento publicado em abril de 1972.
Alguns medicamentos, ainda, eram designados por
nome· de fantasia. Essa: relação sofreria, em 1974,
uma revisão, resllltando ria 'Relação de Medicamentos Básicos' (RMB) (Portaria n° 233, de 8-7-75),
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passando a conter 120 formas farmacêuticas distribufdas em 14 classes terapêuticas, utilizando agora
denominações exclusivamente genéricas.
Em 1975, durante a 281 Assembléia Mundial
de Saúde, após exposição do representante brasileiro, Prof. Dr. Antonio Carlos Zanini, o plenário solicitou ao Diretor-Geral da Organização Mundial de
Saúde (OMS)(Resolução WHA 28.66) que efetivasse um estudo sobre medicamentos essenciais. Tal
resolução culminou no Informe Técnico n• 615 (Genebra, 17-21 de outubro de 1977). Daf resultou a primeira relação de medicamentos essenciais da OMS,
que contava com 208 medicamentos, distribufdos
em 25 classes terapêuticas. A OMS difundiu a utilização do conceito por mais de 110 países, divulgando, periodicamente, as revisões da lista cte medicamentos essenciais pioneiros.
A Rename, em realidade, foi alçada à condição
de gestora da polftica nacional de assistência farmacêutica pela Portaria lnterministerial de n• 3, de 15
de dezembro de 1982.
Posteriormente, ocorreria outra revisão da RMB,
por ocasião da absorção do lnamps pelo sistema
Cerne, o que acarretou grande expansão das suas atividades e do tamanho do formulário. Assim, surgia a
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) através da Portaria lnterministerial n"4, de 30
de dezembro de 1982, e contando com 471 medicamentos (312 fármacos). Essa relação introduzia um
aspecto operacional muito interessante e útil: a divisão
da relação em três níveis de prioridade de distribuição,
segundo a complexidade das ações de saúde executadas. A última revisão da Rename reduziu-a para 371
formas farmacêuticas. Por essa época, já nos anos 90,
a CEME, em plena derrocada, aluava com apenas
20% da sua capacidade inicial, criando um descrédito
de diffcil reversão no setor saúde. Deu-se início, à
época, do "salve-se-quem-puder". Todas as Secretarias de Saúde, todos os hospitais do pafs, na falha total
do sistema Cerne, passaram a elaborar os seus próprios formulários, aos milhares. Criou-se, portanto, um
retrocesso à pré-história da assistência farmacêutica
estatal. Sepultou-se, com a Cerne, a assistência farmacêutica estatal ampla, efetiva, segura, racional e
economicamente viável. A indústria farmacêutica privada exultou e até hoje comemora o escancaramento
das burras públicas do SUS, através da hecatombe
administrativa incidente sobre a rubrica •medicamentos"- nos-custos da assistência médica no país.
Portanto, é intenção dessa lei restaurar o bom
senso existente nos conceitos relacionados à Rename, que a tomam a única solução técnica,--adminis-
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trativa e econOmica que possibilita, na prática, a assistência farmacêutica nos moldes preconizados
pela nossa Carta Magna, isto é, extensiva a toda a
população brasileira.
Sala das Sessões, 17 de abril de 1997.- Senador Lúcio Alcântara.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO N• 53.612DE 26 DE FEVEREIRO DE 1964

Aprova relação de medicamentos
essenciais para os fins previstos no Decreto nll52.471, de 1963, e dispõe sabre a
aqulslçio de medicamentos pela Administração Pública Federal.
DECRETO N• 68.806, DE 25 DE JUNHO DE 1971

Institui a Central de Medicamentos
(CEME)
DECRETO N• 69.451 DE 1• DE NOVEMBRO DE 1971
Altera disposições do Decreto número 68. 806,
de 25 de junho de 1971 e dá outras providências.

(A Comissão de Assuntos Sociais Decisão Terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Os projetes lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, projeto de resolução que será
lfdo pelo Sr. 1• Secretário em exercfcio Senador ValmirCampelo

É lido o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N'148, DE 1997-cN

Dispõe sobre a elaboração de relatórios sobre acompanhamento e fiscalização da execução orçamentária e flnanciera da União.
O Congresso Nacional resolve:
Art. 1Q Cabe à Mesa do Congresso Nacional
ativar as providências necessárias para que sejam
disponibilizados na rede de comunicação Internet:
1- o relatório de acompanhamento e fiscaliza-

ção da execução orçamentária e finart~ira da União
até o último dia do mês subseqüente à sua realização.
11 - os pareceres sobre o Projeto de Lei do Plano Plurianual, o Projeto de Lie de Diretrizes Orça-
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mentária e o Projeto de Lei Orçamentária Anual até
quinze dias após a sua aprovação.
Art. 2" O relatório de acompanhamento e fiscalização da execução orçamentári e financeira da
União analisará a arrecadação das receitas e a aplicação dos recursos públicos.
§ 1 Para a elaboração do relatório, a Comissão Mista utilizará as informações constantes na
base de dados do Serviço de Processamento de dados do Senado Federal - Prodasen, e contará com o
apoio técnico da Assessoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da: Câmara dos Deputados e da
Consultaria de Orçamento do Senado Federal, que
realização conjuntamente o trabalho de depuração,
agregação e análise dos dados obtidos.
§ 2" No relatório deverão constar, no mfnimo
informações discriminadas por Órgãos, Grupo de
Natureza e Despesa, Função e Programa, bem
como os repasses a Estados e Municfpios.
Art. 3° Esta resolução entrará em vigor noventa
dias após sua publicação.
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.

°

Justificação
A presente proposição tem por fulcro atender os
seguintes mandamentos constitucionais, ln verbls:
"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 seguine:
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial
da União e das entidades da administração dreta e indireta, quanto à legalidade, legtimidade, economiddade, aplicação das subvenções
e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Naciooal, mediante controle externo, e
pelo sistema de controle interno de cada Poder.
Art. 166 ..............................•.............

§ 1° Caberá a uma Comissão mista
permanente de Senadores e Deputados:
1- .........................................................
11 - examinar e emitir parecer sobre os
planos e programas nacionais, regionais e
setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejufzo da atuação das demais
comissões do Congresso Nacional e de suas
Casas, criadas de acordo com o art. 58."

Desta sorte, é cristalino que o Constituinte de
1988 estabeleceu na Lei Maior sua vontade de que
o Poder Legislativo, poder representante da vontade
popular, exercesse o controle sobre a administração
pública, particularmente no que tange à fiscalização
do emprego dado aos recursos obtidos do contribuinte. Tal desiderato é coerente com o Direito
Constitucional e a realidade polftica de diversos outros pafses, particularmente daqueles que integram
o denominado "Primeiro Mundo".
Tal preocupação já existia mesmo nos autores
que primeiramente trataram da questão da separação
dos poderes e do sistema de freios e contrapesos, a
exemplo de Montesquieu, Locke, Rousseau e Hobbes.
Urge que o Congresso Nacional brasileiro, que
timidamente avança nessa direção, adote medidas
institucionais que forneçam maior transparência à
administração dos recurSos públiCos aos seus membros e, principalmellte'- à sociedade brasileira.
Dentro desse contexto é que apresentamos a
presente própoSiÇãó,- para gue a ComiSsão Mista de
Planos, Orçamentos e Fiscalização, mediante o
apoio técnico do Prodasen, no que concerne ao processamento de dados, e dos órgãos de assessoramanto institucional acerca da matéria em tela - Assessoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da
Câmara dos Deputados e Consultoria de Orçamentos do Senado Federal - elabore relatório bimestral
de acomp&nhamento e fiscalização da execução orçamentária e financeira da União.
Visando à democratização da informação, propomos ainda que este relatório, bem assim os parecerr-o; aos projetas de lei versando matéria omamentari' sejam disponibilizados à sociedade brasileira
através da Internet.
Acreditamos que, com este importante passo, o
Congresso Nacional cumprirá seu dever, reforçará sua
presença institucional e proporcionará maior racionalidade à utilização dos tão escassos recursos públicos.
Esta são as razões pelas quais solicitamos o apoio dos
Nobres Pares ao presente Projeto de Resolução
Sala das Sessões, 17 de abril de 1997. - Senador Edison Lobão.
(As Comissões de Constituição, Justi-

ça e Cidadania e Diretora.)
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - O projeto lide .:;erá publicado e remetido às Comissões competentes, sobre a mesa, projeto de resolução que
será lido pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo.

É lido o seguinte:
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PROJETO DE RESOLUÇÃO No 49, DE 1997 _
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I· nos caso~ de• ;m JJ'. · . .:.c'-. I. os par<!ceres serão proferidos
- - lmedaawnentc. por relator des1g;nado pelo Pres1dente. que poderá pedir o;7"

,/V

prazopn!'VISIC noart :>46 I.

II • no caso do an. 336. b, 2. os pareceres poderio ser profendos
Imediatamente. ou se a comple"1dade da matêria o mdJcar, no prazo de
Ylnte e quatro horas, sa1ndo, nesta htpótese. a rnatena da Ordem do Dia.
para nela figurar na sessão ordmamt ~ubsequente;

Allua tM Úl.Spmiiii'CJ.~ .do N.•~tmrmo lnUnlrJ
(1/.l:.'iO/uçijo ,• 91 dt /970, r a/tuaçiks
post~norr.~) l.(lll'

tratam .Ja CMioção Jo r<'!t.lm<'
rk 1Jf'1d1Kia para prupun,·r~.ç,

Ht •

Art.l" Os arts. 132, § 2°, a e b. \63, JJ e IV, 255, I. a, e 408, §_3",
do Reg1mento Interno do Senado rideral passam a vtg:orar com a segutnte

O SENADO FEDERAL resolve:

redação
"Art

Art. 1" Os arts. 336, 338, 340, 342. 345, 346 e 348 do Ret,'lmenlo
Interno do Senado Federal passam a \llgorar com as segumtes a!lerações

132

§ o• ..
a) po~ meta hora. nos caso~ do an 336, o, e b, ! :

"A.r1 336

b) por V1nle e- quatro horas. nos casQs do art 336, b, 2, e

c:

0)

h; quando se pretenda a aprectação da matem•

An. 163

I - na mesma sessio ordmana <iehbenltlva em que sf. aprovou o
respccttvo requenmcnto;

11 • mate na em reg1mc Je wgenc1a do 4r1 3 36, a. e b,l,

2 • na sessão ordmana dehberatn•a subsequente a aprovação do
requenmento,

IV· maténa cm rcg:me de urgéncta do an 336, b, 2,

c)

An. 255

J'arógrajo umcu As proposições refendas nos am 91. 11. c 354
a ]74 não poderio ser

aprectada~

em

fCJ!ltme

de urgência

J•

na mesma

aJ apos

&

~e:osão

concessão da urgCncta, nos casos dos arts 336, a, e

h, 1:

Art 338

,_

b) apos a matena consum1e da Ordem do Ota. nos re(juenmentos
que solicncm

11 ·no caso do ut 336, h, I, pela totalidade tb compos1çào do
Senado ou lideres que a representem;

I -urgência no caso do an 336, b, 2,
2 - realluçio

Hl • no caso do ar1 33ú. I> 2. por do1s terços d.a compos1ção do
Senado ou lideres que rc:prc:sc:ntcm esse numero;

d~

sessão e:o.rraordJruina, espec1al ou sccrela,

An 408

p1u um quano da i.:Ouaptl~li,..ân do
'll·nado ou hdrn:s que: reprc~c:nti.'UI esse numero,
1\'

lltl ca:.o do an

i 11, ,

9 3"

V · pc:la ma10na ahsc~lnta d~ ~om•ssão, nns casos dn an 1.~6. h,

Quando se tratar ae questão de or!km sobre a matem1. em
regtme de ur!;lencaa nos termos do an 336, o. c b, I, ou com pra:w de
rramnaçâo. o parecer de~era ser proú:ndo 1medaatamentc. podendo o
Presidente di'! cnmJ~Sào Oll o rdatJr sobcuar prazo não excedcnle a duas
horas"

"" l40
1-

Art. 3'' Esta ResO!l!Çào

K

l!ntra

em ~1g0r na data de sua publicação
tJ

!1 • no caso do an 316, h. I, •medJatamentc: apos a Hora do
Expc:dlenlc.

JUSTifl( A('ÃO

III- no caso do an 336, h, 2, apos a Ordem do D1a,

fV • na sessão segu•ntc:, mduido cm Ordem do D1a. no caso do
an 336, c
Art 342 Nos casos do

lrt

336, b. o requerimento de urg:Cnc1a

r.er.1 considerado preJUdicado se não houver numero para a votação

An 345
I • lme<ilatamente apos
a , e 336. b, l,

.11

conccssio da wgê•~:::1a. nos casos dos

arls. 336,

H • na sessão ordmana dehberat1va que seguar à concessão da
ur!!êncaa. mcluida a matena na Ordem do D1a. no caso do an 336. b, ::!.

com 5 I J e 8) mtegrantes - Câmara e Senado, respectivamente - sobre os
projetes e demat:. matenas que lh<.s são ::.ubmetld<J.s ou que e!as mesmas propõem
não se dão com a celendade de orgamzaçóes Simples ou de h1erarq\Jia vemcal.
como uma empresa
Ass1m, tem-se de le-..ar em coalla a ponderação e o aprofundamen10
de analise que perrmtam a ação das Coffi.ls~ões técnicas e dos Plenános O
.,.ent(!lnoso ntmo da aiUahdade brasJie1ra - t: mesmo mtemacaonal -, no entanto,
por vezes colocam o Congresso d1an1e de ecuj!êncms de celeridade e de dects.ão

III-

urgente que requerem tratamento espec1al para a dehberaçào sobre projetes de le1

J'arâgrajo umco

e analogos A expenênc1a dos UlttffiO!> anos. sob a
o eVldencta sobeJamente

Art 346

A urgéllCJa no processo lc-1-'lSlauvo c questão que recebe abngo na
Cana Magna, consoante o disposto em seu art o~. que factJita ao Presidente da
Republica sua soi1catação ao Congresso. para e'\:ccução em prazos detennmados,
de 45 d1as em cada Casa e de lO d1as no caso de apreciação de emendas da Casa

I - tmedtatamenle. nas htj'Klteses do an 336, o, e h, I. podendo o
relator sohc1tar o pra2o não excedente a duas horas,
(111

Con~esso Nac1onal. no s1stcma b1carneral pleno como o
um corpo legzslatt'<O (;oJmple:oc:o Não se confunda. todavm,
r..:omplex.Jdade e complicação A anâhse e a dehberação de duas Casas JegtslatJvas

O

_b_r:asa!earo. e

11 ·quando a matena ror anunciada na Ordem do Dta. r.t .:;;.~<J .1o
336,b,2,

eg~de da

Consttlu!ção de 1988

III-

re~·1:.ora O procedtmemo urgenle necessita, contudo. alem da atenção <~os
reclamos da opmtâo pt.~bhca ou da obedJêncla ao dtspos!U\10 consurucJonal.
cu1dado -pamc::ular para que não ha1a pre,1uizo da quaildade de exame nem
1
prectp!laçào no processo d(,-ctsono

An 348

O Regtmento (ntemo do Ser1ado Federal sempre contemplou as
d1versas altemauvas de adoçao do regtme de aprec1ação acelerada de
proposu;:ões. Sofreram elas alteraçõe~ praticamente desde o pnmetro momento da
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consolidação do Reglmento Interno (inicialmente aprovado pela Resolução no 93,
de 1970) após a promulgaç.lo da Constituiç~ Federal de 1988 (pela Resolução
no 18, de 1989) Com cfcilo, aliCraçàes--pãnl aprCc"iãÇãO-Cfíia di -,,Ufgénc1a
urgentissuna" - embora essa expressao nao cqnstasse 1ps1s t~erb1s do texto

regunental - foram introduzidas no Regimento pela Resoluç.Ao a 58, de 1989.
Uma rcstnçao i aplicaç.io desse reg~me a proposições de apreciaçlo simplificada.
0

como os projetas sob exame tennina.tivo pelas comissões, por exemplo, .foi
adotada pela Resolução D0 13, de 1991. A intensific:açlo do uso do regime de
urgêncra urgentíssima nos anos subsequentes levou â manifestação de receios
cada vez ma1ores quanto a cons1slênc1a das decisões do Senado Federal Assim, a
Resolução 0° 150, de 1993, rc:Vlu o pnncipio da apreciação imediata e fixou a
regra ~c:ral da "segunda sessão ordmaria subsequente"
A atualidade bras1leua parece requerer que se adapte novamente o
Reg1mento Interno do Senado Federal no que d1z respeilo a urgCnc1a. A
expenêncaa acumulada nos Ulumos três anos e certas dec1sões recentes apontam
nessa d1reção, preservado - deceno - o grau de at~:nção e cu1dado que a
qualidade de deliberação desta Câmara Alta ex1ge

Abril 1997

I • mat&na urgente de IOOC!atrva !Se Presldenle da Repl.ílllial, oom prllZO ckt lramitaÇ.IIo
MgCIAdo ~.ar1...6U.2!J.;

- u • mu•na em reQ•me de llfl}êfiCI.I oo ~:
III •

1TW6ria preler~ constanCG 00 llQ....J1Z...11 r.egundo os prazcc ali previstos;

IV·

f!Wjriaemregwnade~do~;

v • maNria em NQI!TMI de urofncia do~
maMiia em b'amrtaçlo normal.{')

VI •

~ VnJPOII ~ ct::c naao. aoteriofM.Ierlo proooólnoia:
a) u ~de ·veuç~o em ano .abre ao de \IOCaÇio nlc lnldllda;

11'

b] u de 'o'OWçto aobnt u do ásc:ualo em cur10:
C)Ude~IHI'Ic::tKW.oer.UdOil~nlo~.

- S 2"

Noa grupos da5 rm~l~ em~ 011 urgli'ICIII, obedecido o d4pols1o no parjgrlllo
ar'l(llriof. a preood6noa ser& de!Wóa PI.. ma!Ot aot9)K!Mie da u~.

S 3" Noa grupoa c:1os lrlc:uos IK e VIl. COedecldc G dilpoeto no f 1' dnt•lll11go. c:obsoNI:r-&e·4
• MgUintct MQU6ncja
a)u.-.claç:6e&flnara.
1 • di propasiQOol d8 Câma1:1:

2 • oe pro(IOIUQÕeS do

Seneoo.

b) u proposiÇÕes da Clnwa

O presente projeto de resolução tem por escopo reabnr a questilo da
urgC:ncta no processo dehberat1vo do Senado e oferecer subsidJO que penm!a.
afinal.~fixat cntenos JSOnÕmiCOs e transparentes para ela Conto, para tanto, com
a mesnmavel e preclara colaboração de meus Pares nesta Casa, que 11ve a honra
de prestdlr por duas \'ezes

1•u

"' ·*'em p!'lmetro lumo·
-elas propG51Ço0es de $ec'l.aoo

I ·

I

3 · as ern M91J1'100 lume
<1 •

L~J
.. 'J

j_

§

.c•

a)

u em pnme~ro lllmo
N11 ~ eonS1an!e do parãçralc antenor serto obse~

n.u I)I'O!)OSil;óes da camara

b~ f\U proposrçóes do

UCENA

P~B-P

as •m tumo &ll(llemenlar

2·asem1\Jmoui'IICO,

.Sala das Sessões, 17 de abril de 1997.

Senadot. fiVMBE

em turno •uplemftntar

2 asomtumolinoco

•s Hg~.J~nles OOITT14s

os >'I'OJetos de le• precederto os de decrelo ~sllltiVO.

Seiudo. a Õtdem de ditSSiflcaçao

~WrA

1 • prO!ftlos oe 1e1.

2·

'.I

prO!ftiOS de decfeiO leQISI311VO

3 • projeiOS de resoluçlio

.c · pareceres
5 · requenmentos

LEGISLAÇÃO CITADA

§

s• Qbeóei::ldO o d•sposto nos~§ 1• J• e 4• de<õte an"p a pre~noa sera delmlda peta

m~uor

anliQI,IIC;fade no Sertado
§ e• Os pto,elos di! eocllgo s.erào II'ICkJHios com e•ctuSIVIdade em O.dem do Doa

REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL
TITULO VIU· Das Prcpo"çôes.
- - CAPITUlO VIII · Da irãm111ç:ão du Propotações.

Art. 255.
TITULO VI· O•.a Com•uoc'
CAPITULO XI • Dos Ret•IOno' e ParKe<f''
S.Ç.o I • Oo• R•liiiOIIO'
Art 132

A dl!lrberaçào dc Senado

a) Ur~ no caso do pn :l)G.t\!"1

Lodo o relatõno desca• que 11 ma•on.l se maruleste de acoroo com o relator. passa1.a ek: a

b) reabz.aç:ao de sessão e!Ciraordlna<la esp('cr.tl Oll

constotulr par~r

c) (revogado} {""}

§ t• O~ de 'tllsla do aroceosso somenle pooerà ser ace~lo por uma un~e.a vez e pelo
prazo m.lxtmO e ~mprorlog,l"'el oe onco ao as. de\lendO $!'r lo rmula do na 00Qr\UT11~de em ClUt' ter
~001'10000 o voto preterido pelo relalor. ~!<:>o OlsPOS!O no § •• (!toste arlogo

a) pro,e1o.

§ 2-

EstandO a ma lena em regome oe urQI!noa a

"''$la somtnt!' pooe•a R r COMCI'ldldl

11 •

l·~doB.~{')

an..J~..t.('l

§ .c• Os prazos <11 Q1.H:1 se relerem os P.llraQ/.tos an!llf'IOifl5 corre®'"" CO!lfUillo se a V~St• lor
requenda por ma~s oe t~m Senado~

.,,.>...lZe

§ s• VefliiCal'lào·se a 111J)61ese prct\ltsta no
o p.:~re011r
na tt~l.li'I<!O ordlnana ltTM!dlata, ul\10 del•berJiç•o em contrano
~

venceoor (leve Sl!f apresentado

2. publicação de GOCum!'mo no Ota"o no Conoresso NaciOOóli para lranscnçàc nos amus

a) G,tr woto em separado.

vez conslllu•!So parecer. com reS1nç6es. petas conclu$6es. ou decll:tr8nóo·S!'
V(l(OS

Em c::uode empate

1'\a

l)l'alQ

• • 1lldt6rooa de com~SSào que nao lenrla ofereCido parecer no prazo regrmenlal [a!L1!S..
na@pralq

'!O!Cº ),

""""''

6 • oonstltu!Çio

de~

pelas COrlCillsbes OU c;:om rt!SIIIÇ'OOS

'u.a presença para

votação, o Presldel'lte a desempatará

lemporana

PfOtlffifi691JlõliOo-am:es:ma m<~té11a

(ll<l.~).

9 - comparec•men!Q óe Monrstro de Estado ao plen<iiiO
tO_·relor_ada~ ~~o_~? ?On5tantc da~!m_~_o_~ ("':1 .2~6• .§ Z'-t1.2.).

li ·sobrestamen!o CIO estliOO d!' propoSIÇao.

12 • remessa a àetetmmada com•s~~o 01: maténa óespaàlada a ouua. (-)
/fi -

TITULO VIl· O.u ~~~Oe'
CAPfTULO 11 • Da S..•io Publica
S.Çio lU· O• (kdem do Dia

~.

7 ·veto de ortnsura. óe IQ!aU$0 ou s.em!'lhan!elarts_222 e 22,3),
- --a • trtom«aç:.&o em cónfijO!O,Oe

§ .,. Contem·se CO'nCII.....,.á...e<S OS

§ 8' O voto do autor da propoSIÇJo n.lo ser .a COITIClliUIOO. cons<go&ndQ.5e
efe.to do (IOOntm
§ g.

3 • ~o em Ordem do Doa d~ ma1cna QUe n.àc tenh.a reoebodo parecer no
~111lA1..J.ZZ.jJ,

5 • dispensa de parecer d;lmm•ss.âo QU!' haja esgotado o prazo a elA deS1!11ado

Os membros da comossao que nlo ooneor<~arem com o relalóno poóer•o

b) as.s.n.&·lo. ume
verooos

me<Nnte tOCil.lsàoem Orden• CIO Doa. qll.lnCIO se tra1a1 de

b}parece<

§ JO QuandO u tr<~~tar de propos.çt.c com prazo ~temunaOO . .11 VISta. oesde QUfl não
u~rapass.e os ullmos de! doas de s.ua uamttaç!o. JX)der.t ser concctdlda DOI Ylnte e QU.aliO horas

§

secreta

c]r~nm1'!1"1l0de

a) DOI' me<a hora. no caso do~. (')

bJporvtmeC!'qiJ.ab'OtlOras, nosc:.asosoo

~·.1

tme<Siata. nos reqtsenmefllos nóio const.anles dos tn<:•sos anterrores

Paragrafo tJnoco Ao ser anunçraoo o •eQl.ICflmemo constante do 1/lCISQ n. c. 3, ser a daCla a
aalavra ao Pres•dentl.' (!.a Comi5Sáo em que se Ache o Cl'OJelo pa1a se man~les1ar sobr(' a
prOV!déno:::~a reQuerida
'

Art.1GJ. As matén.&$rõllràc mctl.u~em Oldem do O.a, a rorzodo Pres.danta. seçundO sua
antiÇ(IIdade o~. obS;(1rvacl;l a segumle S&qu~nc~

{") Re•o!uçio

n~

150193

('") Rasoluçio n• :07192

-------- --------------------- ----------- ----------------
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TITUI..O VIII • O.. s l>roi'O.'ÇO.ll
CAPiTULO XX· Da Urg.nela{1)
Seç.lio UI• Da Apr.cllç.lio d..l Matirla Ur~nte

TITULO VIII· O.u Propct<ÇÓU
CAPITULO XX· Da Urgimc1a (I)
Seç.lio I · D<ti)OSIÇÓ.II. Gerai I

Art.
Art. 336. A urg(!ncoa poder& Sllt t&QUCIHda

:wo. Os pareceres~ 11 prOPOS<çóes em rel)lmo 00 urQ6naa Oevam aer aptOs.aMaOOI:(')
r. ~atameote. f\llshlpóletal do l!l....JJ5..J. ..

a) quando se trate do mater•a que envolva penoo para a seçurança NICtonal 01.1 de

pco~t<Sênc<e

lla•a atender a calamtd.ilde putll<ca,

~ndo

o relator solidtat prazo n1o

axeo<Senle a duas !lOJas.{')

11 • quandO • mateN ror anUfiC>ada na Otdem do D•a. no ~10 do aa....J.11i...b,('l

01 Quanoo se pretrmaa a aprec.açllc aa matarr.a
do reQt.~ertmet'liO. (')

apro~açao

na segul'lda sessão ordrniona subseClVente iJ

III. roo prazo COf11Pteendtdo entre a extne~Wo da urg41noa 1 o do:a ant.oot ao dlt Nulo
cura Ordem elo Ola àflva a matenaiiQurar, Ql.l&l'ldc se llat&r de caso pravssto no~(')

am

§ 1• O prazo a QUeM r afora o tnaiO l aerit cotiC«<tóo um Pfl&ulzo dO prOCHgiJimtnto di

oroem do o.a
c) quanoo se ptetllndl. •nckmom Ordem oo Ota matina pendente de parecer I' I

§ 2' 0 !HifiCI!If Sflfi oral tiOI ca505 do 4!L...'lJU, e, por m<lt•VO jUStfiiCIIOO, nu hlpó\:Un do
~.{")

Parioçrafo un•co. As propo$1ç6oS 11ferldu no ll!l....i.l...l.JW. rneryaaas 1 compet6nc1.1
termrnall~a oa:. com.ssões. nlo podlr.lio ser llltOI:I.la&S em rtl\llmll o. urginc1a, salvou oa
dec<Uro PtOitmla hou~er recurso rntarpcsto por um aio mo ócs membros elo Senado para
<Mcuss.!.o 1 votaçflo da matit"l.ll pelo Flen•no. ("I

TITULO VIU • Das Propoa~a
CAPITULO XX • O• U~la (1)

--Seçio III • D• AprKitiÇ'.Iio da Matérlll U~

Art. J.U, Enc:ttrraOa • 01.sc.us.N.o de ma tona em tegrn'ICI
emendas, pr~r·.. ·• oa MgUtntolorma:(')

TITULO Vlll· Ou P1opOstÇ0111'
CAPITULO XX. Da Urgoincla (I)
Seç.lic I· Olspca1ç6n Gera11'

1 • oo c.so do~. <l':5 pareceres nr.lio profandoe ~~.por r.~&\Ot dNtgnado
pelo Prostdente. QUO pooer.i pedir o pra.r:o pre~ISIO no art. 3-16, 1Aft3.461tl;(")

An.. 335 A ur9é110a P!Xll ser DIQPCSia
r . no caso elo ~. pela Mes.a pela m.a•Oila dos memores do SrtnaOO ou ltt:~eros Que
<epresentem esse nt.~mero
li · no caso OQ

olfl..J.J.íL.Il.. por co•s

o. u~ O)rnl ~de

11· no caso ckli!L.JJfi...b. os pareceres J)oóer&o AI prO( a~ lrnedial.amenta. ou Ma
complextdadfl oa maltlla o llldocar. no prazo de Vlfll• • quatro horas, aalnciCI, MIW Npó4Ne, a
matOna da OrCS.m óo Ola, para~ llgUtar na Mulo ordln4na ~;{")

111 • no caso do~. o pr!Jflt.o &ari da ()roam óo Ola. par-. nela Mf ~ lr'ICiuldo
na Q\.1&111 aeaalo ordlnána .utJSIQI)onM,
AI prdanooa ~ PBf**'M 80bNI M ernendu
atllo e d<a antonor ao da ....ao .m que a ~tilorlaMrilo ..,~.r)

csov.r.oo

terços !la composç.llo 00 Senaoo ov l1do'lres qutt

tepresentem esse numero {")

·-···..-·....................................... __., ___,...............

1" • no caso oo ~ •• por um quano àa comr>Qs<çlo óo Senado ou lldetes CIUll
represenrrtm ess11 numero.

n

-

----

.

__

I \I'· por com<ssAo. nos casosOo ~ (')

TITULO )(UI • Da Que atio d• Oróem

TITULO VIII Ou. Propos.çoc5
CAPITULO JO~. D• Urgenc1.a t li
Seçao 11· Do Ree~u•r~m~nto Cl~ Urgénc1a

§ 1' Sollcit.lda a audttoaa. !1ca 100restacsea decido
§ 2' o parecer da corn.ssao oovera ser orofenOo no prazo ela QUaranta• cwto horu, ap0e 0
oue. com ou semJ)arecer, se1a o recurSI)tneluiClO em Ordem do D1a ~~~~do Pian.irio•

.c.rt 340 O requ<:nmenlo <le l!IQilnc•a "'4 sub~I•OO a df!ltlleraç.ào óO 1>1ena11o
,met:~.atamenle.

S"~ta:ta1 de "QUt!SI.lO tSe ordem 5obra tNIÕflll am IOQIITII O. urg.tnaa no.1em101
ou com pra:o tSe ll~mllil~O. o parecer de~•- ~andoll'l'lldlltll'nlnWI, podlnclo

§ 3' Qu-;Jndo

no e.:~so óO a!Ll)!I.A .

ckll1íl...Zlli...a.,

o Presidente da com<ssáo ou o retator sollcrtar J)razo nlo uGGóentllt a ouu t.~ru.r)

11 aposaOtoemooO•a nocasoCOf!!LJJ::,.tt \")
'".na ~ssao seÇlv•nte. 11'\Ctv•oo em Ordem 00 0 ..1 no <:JSO <lU a.n_ 3J~. C {")

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

~-~-

...... .......,
~.~~

RESOLUÇÕES DO SENADO FEDERAL

TITULO VIII. OU Ptopos;oçoes
CAPITULO XX. Da U<go!!ncta {I)
ll· Do Rrtquenmento d• Urgenc••

Se~io

A.n. 342 "oe.Jso 1;10 íHL..l:!U, o 1eouenmento ce lllgénc a st~ra cons•Oeraoo ptetud•CadO se não
r•owver numeroJ)ara a votaç.Ao(')

...................--..........................,..______,................

RESOLUÇAO N.0 13, DE 1991

Altera o Recimento lnh:rno do Senado Federal .

.

':'~·-- .,.-~·--..~~-·.:::!'~~-~

TITULO Vlll· On PropOIIÇOes
CAPITULO XX· O~ Ur~encoa (t)
S.ç1c tu • Da .t.pr..::laçáo da Materia Urgente

~n l4S A mare"a para a Ql.lal o SeNdO conceda utçênQa se• .!I. submettOa ,!lO Fter'lar.o {')
, . tmedr<uameme apos a concessiio CSa tJrQénoa, no caso 00 ílfl...33fi....a,(')
I•. na seçullda sessào ordln.lna oue segu" a concessão oa ur91!1'1oa, •nc·u•d.l a mate"'" lla
O•ctem oo D•a. no case dO •l!l..JJ~.Jl.(')
tU • na QU,!ll13 ses5âo orou•aroa que se segurr é concessão da urQ!IlCia. na h1pó1Gse óO A!'....JJ!.:...

Art. l.CI- Os dJ.sposltlvos ab:alxo enumerados do Regimento Interno do Senado Federal passam a vigorar com a se(Uinte redação:
"Art. BD - Fixada a representação prevista no artigo anterior, os lideres entregarão â. Mesa, nu quarenta e oito horas subsequentes . .J.~ indicações dos titulares das comissões e,
em ordem numérica, a.s do respectivos .suplentes.

'(")

Pa•oligrato un•co. Quanoo. nos casos óOar"~-- encellada 1 drscussão, se tomar
,~oos.s•vet o tmed•ato 1mc1o das dellberaçoos. em v1rtuCle aa complexidade da maténa. à Mesa s11•é
ar.segutaO<l para preparo OJ: ~otaç.ào. prazo 11ao upeuor a v.nte e ouauo nora.s {')

be,

Art. 91 -As comlssõ:s. n<l ãmblto de suas atribuições, cado _Plenár1_o, nqs term<ls do art.

dispe_ns:J.da_a_~q_mpet_encla

58, § 2.0 , I, da Constituição, discutir e votar:
{1) Resolução ne 5-MI9

!'I Reaoluçie ne 150193

(I) R. .otuçio n• W8t

("} Rn.cluç.lio n' 13191

(') Rasoluç!on•150/13
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I - projetes de lei ordin:ltia de autoria de :senador, ressalvado o projeto de c:ódtgo;

II - projetas de te.3olução que versem sobre a .suspensão
da execução, no todo ou em parte, de lei declarada ll}const_ituclonal por df
l definitiva do Supremo Tribunal Fedefã..[ ---

•. Cr~u&lf<Io ~ ~t:."l!!':o!. O~udUslõ'"ern Ordon 00 O:a de malé:Ü
pendente de parecer."

Art. zt: - O art. 338, fl,lll c: IV, do Regimento Interno, passa 1 ter 1 seguinte
red_açA_o:

"Art.338- .........................---·······--··-··--·--··-

§ 1.0 -

b) projetos de resolução a que se reterem os ar~. 52. V,
VI, VII. VIII, lX, e 155, 11 1,e, IV, e 2. 0 , IV, e V, da Constituição:

§ z.o -
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Encerrada a apreciação terminativa a. que

~e-

I- ·········································-----···············-··········-····---·---·-··~---·-----·---··-----

II- no caso do a.n. 336, b, poc dois~ da c:omposiçlo do Senado ou Uderes que representem esse nümero:

re-

rere este aJ;"tígo, a decisão da çoml..s:Jão será. comuntça_da_ao
Presldent.e C:~ Senado Federal para cléncla do Plenário e- pUblicacão no Diârio do Con,resso Naciottal.

III- no caso do art. 336,c,porum quarto dacomposiçJodo Se-

nado au lfdetc:s que represeruem esse nlimero:
~ 3.0 No prazo d.e clnco dia..s üt.eis, contado ã partir da
pubticação da comunicação referida no parâgrafo anterior no
avulso da Ordem do Dia da sc.,;s:lo _S~IP~ln~c_, pode rã s_er i!lf..e:rpost.o recurso para apreciação- d-a mate-rlã --perO-Pteni.flõ dC
Senado

§ 4. 0

-

§ 5.0

-

O recurso, assinado por um décimo dos membros
do Senado, s!'ra dirigido ao Presidente da Ca..sa

IV- por comissao. nos casos da art. 336. b e c:. •
Art. 31 - O a.n. 340,
guimc: redaçãa:

n e UI. do Rc:gimc:nto ln temo, p~ a vigorar com a se-

"Art. 340 Esgotad1) c prazo previsto no t 3. 0 , sem tnterposiC";áO de recur.so, o projeto ser a. conforme o caso, encaminhado

à sanção, promulgacto. rerneUdo

a Câmara. ou arqulvQc;i_o.

1 - ....................................................................................................

Art. 10&Pará&-rafo Unico - A pauta dos trabalhos das comissões.
salvo em caso de urgtncl.a. ser&. d!slrJbuida, com antecedência
mintrna de dois dias utels, aos titulares e suplentes da respectiva comissão. med}:tnte protocolo"

li- apn,; <1 OrJc:m do Di:t. no cac;o do art. 336, h:
III - na :c;cs.<;ãQ ~punlc, Incluído na Ordem do ~a no C:!~ do
an. J:\6. .-."

Art. 383-

r) o relatório devera conter dados sobre o candidato, pa.ssnndo a constituir parecer com o resultado da votação, aprovando ou rejeitando o nome Indicado;

Art. 42 - O an. J41. de Regimento Interno passa a v1gcrar com a seguinte
rcdaçao:

_() a reunião pUblica., .sP.ndo a votação procedida por escrutinio

~ecreto,

vedadas Õf·claração'Ou jt.LStl!icação de "ato.

exccto quanto ao aspecto legal;

• Art. 341 - N!!o scrOO submetida.~ à dclihcraçOO do Plenário rc:qucnmentos de urgencia·

•

Art-. 2.0 - O art-. 336 do Regimento Interno do Senado Federal é
acrescido do seguinte paragrafo:

.. Parirrato Unl~o - As propruições referidas no art. 91.
I e II, reservadas a competéncla terminativa das t<lmlssões
não pod~rão ser apreciadas em regime de urgência, salvo s~
da de-cJsao proferida houver re-curso Interposto por um décimo dos membros do Senado para dl.scus.são e votação da materia pelo Plenário."
ção,

Art. 3.0

-

Art. 4. 0

-

Esta resolução ~ntra

em

I- nos casos do rut. 336. b e c,Mtes da pubhcaçlo dos avulsos da
proposiçlo

re~1va:

II - em nómero superior a dois. na mesma scss.lo. não complllados os casos do art. 336. L"

Art. 9 - O art. 342 do Regimento lntc:mo passa a vigorar com a seguinte redaç:lo:

vigor na data de .sua publica-

Revogam-se as dlsposlções em contrArio.

r·A~~z- ~f./'O~s(i ~~~ }_~·-!'! o_~u~~ _de _ur~~ia
-

será COOliidc:rado preJudicado se nlo houver número par& i votãÇio.•'

Art. 61 - O an. 345 c seu parigrafo único, do Regimento Interno, pa.r:sam a
RESULI.JÇÃO N-150, DE 1993
Altera dl<:poslll.,.os do Re-gimento Interno do Senado Federal.

vi~orar com a scgutntc: reda.ç!o:

"Art. 345 - A mattria para a qual a Semdo concedi urg!ncit
será submc:t1da ao Plc:n!na:

O Senado Federal resolve·
Art. 11

-

O an. 336, caput.. do Reglmemo lntemo. passa a vigorar com a se-

:;uime redaçào:
"ArL 336 - A urg~nc1a podc:rã ser requenda:
a) , .............................................................._ ............ - .......... - - - · -

··-··-··-··-··-··-·-··-··-··-··----··-··-··-··---·-·--------=
b) quando se: pretenda a apreciação da mattn.a na segumta ses:sOO
ordinâri.1 subseqUenlc: :l aprovação do requerimento;

- I - imc:di•amente após a cancessà:l da urgtncia. no caso do an.
336. •;

----II- na segunda sessao ordinária que se seguir l conces:sl.a d• urgtncia. inclufda na Ordem do Dia, no caso da an. 336,b;

III - na quarta scs:s3o ordinária que se: seguir Aconccssao da ur·
2blcia, na hioótcse do art. 336. c.
Parigrafo 6nko - Quando. nos casos do art. 336 b e c. encerrada a discussà'l. se tomar impossfvd o imediato inicio das deliberações.
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em vmuJc: da comph::.:..al.L:!Jc & maténa. à Mc:.a ~'!:.r. .J..\.)I.:"gurado, para
pccparo dd. '101:1Çâo, prazo nàu SU['lt>nor a Vlllh! c qu:~.uo hor.J~"

Art. 72• - ()

J.rt.

346 c :;cu

~

2.11, t.lo

Rc~;amcmo

lmc-mo.

p-:i!,~.un

ArL 11 - O an. 352. II. e :>eu parag.rafo úruco, do Rcg1mcmo Interno. pas·
S:J.JTl a vtgor.u- com a_~t_~mtc ~~~0.0:
"ArL 352 - EAÜnguc-sc a urgêncaa:

a v1~orar com

I - ····················································································-·············

a ~~utntc n:d.:.l~~u.l:

"AoL J,.k, -

u~

p\U'"eccrcs :.obre as proposaçõc:s em rcgune de ur·

11 - nos casos do an. 336. ~ e c. até ser inictad:J. a vol:l.ç!o da mi\·
tcna, mo.il:.mtc Jchbcraçào r.lo P!cntmo.

gé~cta Jcvcm ser apn:::.cntados:

I-

uneo.lta~amcnte,

na tupOte:.c Uo an. 330.

11., po~okrulo

o relator

oüÍl\:tl.li pr.;ro n!lo C).Ct!ilcntc a dua:. h<.lr.J~.

li- quanUI.l a m.:uc=na for anum.:t.u.l.i na OrJem Jv O ta. no caso Lll..l
J.n
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]3<.>, b;

III- nu pr;u\J ..;vrr.çr~XnJ,uu cnL.n.: .::1 concc:.:.;:"J o.l.J urgéncta e o dt.t
.l.f.tcnvr ..!V ú.t ::..!~:U em CUJ.l UrJcm ..Jo Dt.i ),lc" J J m~<!f!J_ flgur~,

P.uágruro único - O re4uenmemo de cxLmçAo de
pude ser formut:.~.Jo:

urgEpc1:.~.

--iii) no c-ilSOUOãií.~---'336. b. pela maJoria dos membros do Senat.lo ou
lideres que representem esse num..:ru:

b) no Cil!.O Joan. 336, c. por um qu3Jlo da composição do Scnaoo
_uoLUU_t."Ie_:;_qu!:J'_cn~mep:~ ~~nUmero:

t_;.,,,:l.JV .:.C tr~.,r o.li.: CJ.:.O p!C\ !SI O l'l<J aft 3Jb, C,

c) llLI::. \:~S Ju

01.11..

33ó. tJ c c. pela

COifll~ão

n:qucn:nu:."

I I· .
Art. 12 - Os ans. 132. § 2.Q, a c: b, 163. VI. 255. 1, a c ll c. I, e 408, § 3.11,
to.Jv:. ..tu kcg,mcnto Interno. p.!!>Sill'll a vtgor.u com a scguuue redaç:to:
~ 2~-

U p..:c~cr ~r :.r. ur..l nu ~..:.-.v Jv ...n J}(;, u, c. pur muuvu

JU.:.ILh~.,~..:.;. u.~:. h•p6le!>l.::. J0 ~. )J(J, b e c.

-\rt.

~

- U

>~.1. :;~7

du Rcgtmcnl<.l lmcmo p;c,.:.J.l!. viJJ_Ur<l! ~.u_m ~_:-ct;utntc re·
11) por m..:1a hora. no caso Uo an. 336. 11;

~rt- ~7 - No.~ ..1t>..u~~~u c nu cnL.tlmllrt.llno:ntu •.li: vut..çào das
prupo::.,,õc::. crn rcg_~mé Ue ur~i:n~1o~. nu~~~~ Ju o.~rt. ))(l, a, ::.ó poot:rãt;.
.:::..!! ..b p.Javr:.1,. c pvr mcwJ..: óú pr:uu prcvt::.lo p..l.'"oi ~ ma~tna::. cm tr:J.·

mtw~:iCJ

Jc

lil por vmt<.: c quaiio túJr:is~no:; c:a:.:osuo -an. 336. b e c;

norm;J, o :wtor da yrupu~tçào c: o::. rd..turc:.. alem d..: um orador

............. _.......... _........ '. -·. _... --- -·· --- ............. -·· .... -·-··-··-.. -·-.. -·. _.. .

co~..W. p.~t·uJo."

~-·

"ArL ló.J -

....................... _____ ...... -··-·· _, ............ _.. _________ .. -·· ---- .... -·· ......... -·- -

VI- matCna cm l!amnaçw normll."
"ArL 34~ - é.n~~:rr..~ouo.~ a Jt~U!:.!:.~ Uc m..lltn.~ cm rc~mc Uc urbcm:.Ja 'vm ;t l!.pre~nt<~Ç<W Úl.! emenda::., prtXeJe:-~-a J.i >egumle ior-

""ArL 255

m•
I-

l- no 1..:~ Juan. 330. a, os paro.:L-rc::. :,cr.}o prulcnl.lo~ tmcdt:ll.a·
mentt, por relator destgrudo pelo Pre::.tdcntc. que pcxtern pedtr o pr:l·.to
prevtsto no an. 340, !:

a) urgência no caso d.J art. 336, b;

tf - no caso do an. 336, b, os pareceres poderão ser profendos
tmc.lt:ll.wncctc, ou se a compkxtdi:ade d.:l matena o tMlll:ar, no prazo de
o;mte e quatro horas. s3Jnd.o, nesta hipótese, a m:.utna ~Ordem do Ota,
p:.ua n1·la Ílgur~ na SCS."-:10 onJm:Jna sub!õequcme;

11- . ················•····•
l)

urgtncia do·an. 336, c;

fU- no caso do an. 336, c, o projeto s.a.irã da Ordem do Dia. pa..a
nela ser novame?te mclu fdo na quana scssao ordmana subscqueme. devenCia ser profendos os pareceres sobre as emenelas até o d1a antenor ao
da sessão em que a matê:na será apreciada."

ArL lO - O an. 349. caput, do Rcgamento Jmemo, passa a ter a segumte re<i"illo:

"ArL 349 - A reahzaçJ.o de dthge.ncla,nos prOJews em regune
de urg~nc13, só é penru1da no caso do an. 336. c, c pclo praw máximo

de quatro se~Oes oramánas."

~ )2- QuanUo se tr~ ár.c.lc t.jucsr.:to de ort.lcm sobre a mattna cm
rcg 1rr.e d.e urgencia nos 1ãín'Gs do un. 336. 1, uu com pra.:o de l!:llntta·
i-~. 0 parccc..-r dcvc:rá sc:r profendo imcdta<..amemc. rx.Jcndo o PrcstJcntc li. a ~:omJ:,~~ ou o rd:.uor ~ollcu..r pr;ao n:lo c~t:c:dcnte a úua." tllJtas."

~rt. 1~.

_

E~t:J

n::SOIIIÇ.:lo cntí.l cm vtgor na dal.õi r.k ~uJ

publJC~jO
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - O projeto será publicado e, em seguida, ficará sobre a mesa
durante cinco dias úteis, a fim de receber emendas,
nos termos do art. 401, § 1Q, do Regimento Interno.
Findo este prazo, será despachado às comissões
competentes.
Sobre a mesa, otrcio que será lido pelo Sr. 1g
Secretário em exercfcio, Senador Valmir Campelo.

É lido o seguinte
OF[CIO N° 031/97
Brasflia, 16 de abril de 1997
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para indicar o Deputado Padre Roque (PT) para
integrar, como titular, em substituição ao Deputado
José Machado, a Comissão Mista Especial destinada
a apreciar a Medida Provisória ~ 1.565-3, que altera a
legislação que rege o Salário-EducaçãC'. Como suplente, indico o Deputado Ricardo Gomyde (PCdoB) em
substituição ao Deputado Neiva Moreira.
Ao ensejo reitero a Vossa Excelência protestos
de estima e elevada consideração. - Deputado José
Machado, Uder do Bloco PTIPDTIPCdoB.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Serão
feitas as substituições solicitadas.
Sobre a mesa ofícios que serão lidos pelo Sr. 1Q
Secretário em exercfcio, Senador Valmir campelo.
São os seguintes os offcios lidos:
OFfCIO N° 7/97-CAS
Brasflia, 4 de abril de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2", do art. 91, do Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência, que
esta Comissão aprovou o Projeto de Lei do Senado
n• 55, de 1996, que "Altera o§~ do art. 20 da Lei n•
8.742, de 7 de dezembro de 1993.", em reunião de 2
de abril de 1997.
Atenciosamente, - Senador Ademlr Andrade
- Presidente.
OF[CIO N° 10/97-CAS

Brasflia, 1o de abril de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2", do art 91 do Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência, que
esta Comissão aprovou o Projeto de Lei do Senado
n• 64, de 1996, que "Restringue a venda de esteróides ou peptfdeos anabolizantes e dá outras providências", em reunião de 9 de abril de 1997.
Atenciosamente, - Senador Ademlr Andrade
- Presidente.

Brasma, 10 de abril de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos· do parágrafo 2", do art. 91 do Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência, que
esta Comissão aprovou o Projeto de Lei do Senado
11'! J7, !ia 1996, que "dispõe sobre a produção, a utilizàção e a comercialização no território brasileiro de
substâncias, qufmicas do grupo dos clorofuorcarboI"'CCS (CFC)", em reunião de 9 de abril de 1997.
Atenciosamente, - Senador Ademlr Ancl1olcle
- Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Com ref~uência aos expedientes que acabam de ser lidos, a
Presidência comunica ao Plenário que, nos termos
do art. 91, §§ 3g e 5g, do Regimento Interno do Senado Federal, abrir-se-á o prazo de cinco dias úteis
para interposição de recurso, por um décimo da
composição da Casa, para que os Projetas de Lei do
de 1996, sejam apreciados
Senado nQg 55, 64 e
pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - A Presidência recebeu do Banco Central do Brasil, nos termos da Resolução ng 69, de 1995, do Senado Federal, os seguintes Offcios:
- n• S/32, de 1997 (n° 967/97, na origem), de
16 do corrente, encaminhando solicitação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul para que possa
contratar operação de crédito junto ao Banco lnteramaricano de Desenvolvimento - BID, no valor de
ewtto e cinqüenta milhões de dólares norte-americanas, equivalentes a cento e cinqüenta e seis milhões
e :novecentos e quinze mil reais, a preços de
31/01197, wjos recursos serão destinados ao financiamento de parte do Programa de Rodovias daquela Estado;
- n• S/33, de 1997 (ng 973197, na origem), de
16 do corrente, encaminhando solicitação do Governo do Estado de Minas Gerais para que possa contratar operação de crédito junto à Caixa Económica
Federal, no valor de um milhão, setecentos e noventa e cinco mil, novecentos e sessenta reais, cujos recursos serão destinados a financiar a execução do
Programa PRÓ-SANEAMENTO- Drenagem Urbana
e Esgoto Sanitário, nos Municfpios de Campo Belo e
Andradas;
- ng S/34, de 1997 (ng 974/97, na origem), de
16 do corrente, encaminhando solicitação,do Governo do Estado de Minas Gerais para que possa contralelr operação de crédito no valor de vinte e três milhões, oitocentos e noventa e um mil, quatrocentos e
. ojtpnta reais. e dez centavos, cujos recursos serão

n,
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destinados à assunção de débito de natureza previdenciária de responsabilidade da empresa Minas
Gerais Administração e Serviços - MGS; e
- n• S/35, de 1997 (n• 971/97, na origem), de
16 do corrente, encaminhando solicitação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, para que possa
contratar operação de crédito junto ao Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento BIRD, no valor de cento e vinte e cinco milhões de
dólares norte-americanos, ~uivalentes a cento e
trinta milhões, setecentos e sessenta e dois mil e
quinhentos reais, a preços de 31/01/97, cujos recursos serão destinados a financiar a execução do Programa de Reforma do Estado.
As matérias vão à Comissão de Assuntos EconOmicos.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - A Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, manifestações daquele Órgão, nos termos da Resolu~~o
n• 69, de 1995, do Senado Federal, contidas nos seguintes Ofícios:
- n• 968, de 1997, encaminhando solicitação do
Governo do Estado do Paraná, para que possa contratar operação de crédito junto ao Overseas Economlc Cooperatlon Found - OECF, no valor correspondente a vinte e três bilhões, seiscentos e oitenta e seis milhões de ienes, equivalentes a duzentos e onze milhões, trezentos e oitenta e três mil, trezentos e trinta e oito reais e quarenta centavos, a
preços de 31/12/96, cujos recursos serão destinados
ao financiamento de parte do Projeto de Saneamento Ambiental do Paraná - ParanaSan;
- n• 969, de 1997, encaminhando solicitação do
Governo do Estado do Paraná, para que possa contratar operação de crédito junto ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento - BID, no valor de cem
milhões de dólares norte-americanos, equivalentes a
cento e três milhões e novecentos mil reais, a preços de 31/12/96, cujos recursos serão destinados ao
financiamento de parte do Projeto Expansão, Melhoria e Inovação no Ensino Médio- PROEM;
- N" 970, DE 1997, encaminhando solicitação
do Governo do Estado do Ceará, para que possa
contratar operação de crédito junto ao Overseas
Economlc Cooperatlon Found - OECF, no valor
de seis bilhões e vinte milhões de ienes, equivalentes a cinqüenta e três milhões, setecentos e vinte e
quatro mil, oitocentos e oitenta e oito reais, a preços
de 31/12/96, cujos recursos serão destinados à execução do projeto de construção de duas usinas de
energia eólica no Estado do Ceará; e
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-n• 972, de 1997, enéaminhandÕ solicitação do
Governo do Estado do Ceará para que ~ contratar operação de crédito junto ao Banco lnteramerícano de Desenvolvimento- BID, no valor de quarenta e dois milhões de dólares norte-americanos, equivalentes a quarenta e três milhões, seiscentos e vinte e um mil e duzentos reais, a preços de 31/12196,
cujos recursos serão destinados à execução do Programa de Apoio às Reformas Sociais para o Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes no Estado
do Ceará.
As matérias anexadas, respectivamente, aos
processados das Mensagens n•s 81, de 1997; 257,
de 1996; 86, de 1997; e 73, de 1997, vão à Comissão de Assuntos EconOmicos.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - A Presidência comunica ao Plenário que, em 28 de fevereiro último, foi lido o Projeto de Decreto Legislativo n•
19, de 1997 (n• 318196, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo por troca de notas,
que incorpora os parágrafos 4°, 5° e 611 ao art. 5" do
Acordo para a Construção da Ponta São Tomé e
São Borja, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da Argentina, em
Buenos Aires, em 17 de novembro de 1995.
A referida proposição foi apreciada nesta Casa
pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que proferiu parecer favorável.
De acordo com o disposto no inciso I e§§ 1° e
2" do art. 2" da Resolução n• 1, de 1996-CN, o mencionado Projeto, por versar matéria de interesse do
Mercosul, será encaminhado à representação Brasileira na Comissão Parlamentar Conjunta do Marcosul, que terá o prazo de 15 dias para emitir seu relatório.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - A Presidência recebeu o Aviso n• 167, de 1997, de 11 do
corrente, do Presidente do Tribunal de Contas da
União, encaminhando cópia do Acórdão n• 63197,
aprovado pelo referido Tribunal na Sessão Ordinária
do Plenário de 9 de abril do corrente ano, bem corno
dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, atendendo à solicitação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada a apurar irregularidades da TV Jovem Pan Ltda.
O expediente será anexado ao processado do
Requerimento n• 1, de 1993-CN, e vai, em cópia, à
Comissão de Fiscalização e ControiQ. (Diversos n•
21, de 1997)
Será ainda encarninhada cópia à Câmara dos
Deputados do referido expediente.
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - A Presi·
ciência recebeu do Banco da Amazônia S. A .. o Ofí·
cio n• 144, de 1997, de 10 do corrente, encaminhando ao Senado, nos termos do art. 20, § 4°, da Lei n•
7.827, de 27 de setembro de 1989, as demonstrações contábeis do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO, referente ao exercfcio de
1996, onde se encontram, entre outros documentos,
os balanços do Fundo, devidamente auditados.
O expeáente vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos PI1Jiicos e FISCalização e, em cópia, à de FIScalização e Controle. (Diversos nR 7, de 1997- CN)
Será feita, ainda, comunicação à Câmara dos
Deputados, acusando o recebimento do referido expediente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Passo a
Presidência ao Senador Lauro Campos.
O Sr. Romero Jucá deixa a cadeira da
pres~ncia, que é ocupada pelo Sr. Laura
Campos.
O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) - Dando
seqüência à lista de oradores, concedo a palavra ao
nobre Senador Romero Jucá, por 20 minutos.
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RO. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, sr-s e Srs. Senadores, compareci diversas vezes a esta tribuna para tratar do tema da reforma agrária. Aqui discutimos os avanços empreendidos no Governo Fernando Henrique no tocante ao
tema da reforma agrária, analisamos a atuação do
Ministro Raul Jungmann, debatemos a proposição
da criação do banco de terras, que é de fundamental
importância para ampliação e agilização do processo da reforma agrária.
Venho a esta tribuna hoje, como outros oradores que me antecederam, para registrar com satisfação, diretamente de Brasma e para todo o Pais, que
o movimento pela reforma agrária ganha não só espaço na midia, mas, sobretudo, na consciência e no
coração do povo brasileiro.
O Movimento dos Sem-Terra é extremamente
importante; teve e tem um papel decisivo para implementação da reforma agrária. No dia de hoje, o movimento maior sobrepõe-se ao Movimento dos SemTerra. Trata-se exatamente do movimento pela reforma agrária, que trata do pleito especifico de milhares de brasileiros, que, com justiça, merecem, precisam de um assentamento, de um pedaço de terra
para trabalhar e produzir.
Mas o movimento pela reforma agrária permeia
mais do que isso, atingindo todos os segmentos da
população brasileira. Em nome do Partido da Frente
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Uberal, entendo que, tanto nesta Casa quanto na
Câmara dos Deputados, todos os partidos indistintamente têm-se manifestado favorável a uma ação
inadiável e inarredável no nosso Pais.
Gostaria também, Sr. Presidente, ao fazer o registro da consolidação desse movimento, de formular um comentário singelo sobre a necessidade de
os diversos segmentos envolvidos nessa questão
não fazerem a avaliação errada sobre o momento
importante e rico que o Pafs vive hoje, com essa
manifestação social sem precedentes.
Do lado do Governo, é importante que não se
veja este movimento, que não se vejam as ruas
cheias e a manifestação de carinho da população
corno um movimento de oposição ao Governo. É importante que o Governo entenda que esse movimento pela reforma agrária é maior do que qualquer seter partidário ou de oposição. Nele, sem dúvida nenhuma, estão inseridos partidos de oposição, como
também partidos que apóiam o Governo; estão inseridas pessoas que votaram no Presidente Fernando
Henrique Cardoso - e ainda continuarão votando -,
mas que querem a reforma agrária já, porque esta é
inadiável, como disse.
É importante que o Governo não procure simplificar esse movimento e essa ação das ruas corno
um movimento de oposição. Da mesma forma, é importante que os partidos de oposição entendam que
um passo importante foi dado; que, embora as ruas
se encontrem cheias, os partidos estejam posicionando-se e a sociedade esteja apelando pela reforma agrária, isso não representa, efetivamente, uma
oposição nem ao Governo, nem ao Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Diria, Sr. Presidente, que, com a caminhada
dos sem-terra, com a manifestação de carinho por
eles recebida durante esses dois meses, com a acolhida de Brasflia e com a posição de todos os partidos politicas, amanhã, depois de amanhã, enfim,
quando baixar a poeira da caminhada, ver-se-á que
o Pais mudou, avançou e ganhou.
Ganhou o Movimento dos Sem-Terra porque
consolidou a reforma agrária, mas também o Presidente da República. Sua Excelência ganhou a condição e
o apoio popular para ampliar ainda mais o ritmo da reforma agrária, que tem o Senhor Presidente da República dito diversas vezes estar fazendo, que quer fazer.
Entendo que ao ter o respaldo da população
para realizar a reforma agrária e de perceber o quão
é ela importante, o Presidente Femanl:lo Henrique
Cardoso adquire um instrumento valioso para decidir
realizá-la o mais rapidamente possível. Sua Exce-
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lência ganha um instrumento forte, que é a consciência nacional da necessidade de executá-la.
Quero ao encerrar, Sr. Presidente, deixar registrada a minha satisfação com esse movimento social
pacffico, dentro do ritmo e da consciência dos brasileiros e dizer que este movimento, sem dúvida nenhuma, mudou a questão do campo a partir de hoje.
Estou feliz de testemunhar essa ação, assim
como de poder vir à tribuna para hipotecar a minha
solidariedade ao crescimento que terá, a partir de
hoje, o processo de reforma agrária no Pars.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Laura Campos) -Com a
palavra o Senador Pedro Simon, por vinte minutos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, s,.as e Srs. Senadores, falo, neste final
de sessão, sobre matéria que, durante muitas e muitas vezes no decorrer de minha vida, venho falando.
Ainda jovem, na faculdade de Direito, o Senador
Alberto Pasqualini reunia um grupo de estudantes, do
qual eu fazia parte, para debater e discutir a reforma
agrária, que S. Ex- já chamava de a reforma das reformas, pois tudo çomeçava com a reforma agrária. De lá
para cá, foram tantos os anos em que se debateu, em
que se discutiu, e foram tantas as teses, e foram tantas
as propostas e, na verdade, foram tantos os fracassos.
Foi dito aqui, é verdade que hoje se despolitizou
o termo reforma agrária. Não é mais coisa de comunista, não é mais coisa de gente querendo comer criancinha, não é mais ato de terrorismo, de tirar a terra de
quem planta. Hoje, há uma consciência da importância
e da responsabilidade da reforma agrária.
Por outro lado, hoje também se diz que o problema da cultura da terra não é mais uma questão
da pequena propriedade. A globalização, a tecnologia modema, os modernos meios de comunicação, a
irrigação fazem com que a propriedade para ser produtiva tem que ser grande propriedade. E que a propriedade familiar cria poucas conseqüências e possibilidades de ser vitoriosa.
A verdade é que o tempo passou, muito se falou e praticamente nada se fez.
Tenho para mim que hoje será um dia importante, aconteça o que acontecer. Hoje estava fadado
a ser um dia importante. No infcio, logo no início, há
dois meses, parecia que hoje deveria ser um dia importante pois seria um dia de contestação, de violência, de radicalização; o Governo não permitiria a caminhada, e os trabalhadores haviam dito que caminhariam até Brasflia. Graças a Deus, não será por
razões de violência que hoje será um dia importante.
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Hoje será um dia importante porque marcará uma
data histórica: foi naquele dia, naquela quinta-feira,
naquele mês de abril, na Esplanada dos Ministérios,
que vieram trabalhadores e pessoas do Brasil inteiro,
comovendo a Nação, comovendo todos os setores da
sociedade, e que se conseguiu chegar a um estágio
de entendimento poiftico e social. A classe politica, o
Congresso Nacional e o Presidente da República encontraram o infcio da sarda do enquadramento da solução. E encontrada a solução, a data de hoje, exalamente a data de hoje, 17 de abril, ficará marcada.
Se isso não acontecer, se for mais uma caminhada, mais uma movimentação, mais um ato de civismo, e nós Parlamentares e Governo Federal não
tivermos sensibilidade para ver, sentir e agir, no futuro se dirá: "Foi naquele 17 de abril que o Congresso
Nacional e o Presidente da República perderam a
oportunidade de fazer alguma coisa".
Bonito gesto o desses trabalhadores, Sr. Presidente. Gente simples, gente que mora em barraca,
gente sem terra, sem teta, sem emprego, sem esperança Todavia, estão constituindo um movimento que
já mamou a sua presença na História deste Pafs.
O Japão perdeu a guerra, mas o herói da vitória
americana, McArthur, realizou e fez a reforma agrária.
lá no meu Estado, Rio Grande do Sul, e em Santa
Catarina, o Rei Dom Pedro fez reforma agrária - o
nome não era reforma agrária, era colonização - no
meio do mato, como hoje é o mato da Amazônia, só
que no sul, lá no extremo sul, uma região que ninguém
sabia que existia. O Rei trouxe os agricultores praticamente sem um centavo, sem nada, passando fome na
Itália e na Alemanha, e entregou para eles um pedaço
de terra. E nesse pedaço de terra plasmou-se uma civilização que mamou história no Brasil.
Nos Estados Unidos, fizeram uma reforma
agrária, uma colonização. Mas lá nos Estados Unidos, na hora de fazer a colonização, na Marcha para
o Oeste, o que valia não era se o cidadão tinha um
título de propriedade ou não; o que valia era que o cidadão fosse assentar a terra, cercá-la e registrá-la
como propriedade dele. Nos Estados Unidos como· no
Rio Grande do Sul o que valia era a posse. Não no
Brasil, onde, desde as capitanias heredtárias até agora, o que vale é um trtulo de domlnio, que muitas vezes não se sabe de onde vem e a que tftulo usá-lo.
O Movimento dos Sem-Terra cresceu e avançou.
Volto a chamar a atenção do Plenário: ali naquela cadeira, o Senador Darcy Ribeiro pronunciou,
há dois anos, um dos discursos mais importantes da
história do Senado. Naquela época, não se falava no
avanço e na integração dos sem-terra. Dizia o Sena-
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dor Darcy Rioeiro: "Está havendo no Brasil um movimento social, e há pessoas que não se estão dando
conta. Está havendo uma integração do Movimento
dos Sem-Terra com os desempregados, os sem-emprego e os sem-terra. Conheço mais de mil núcleos
que se estão criando pelo Brasil. O movimento vai
crescer, vai avançar, vai agitar, vai comover. Dirijome ao meu amigo Fernando Henrique Cardoso no
sentido de que se antecipe, porque esse é um movimento histórico, um movimento importante e irreversível para o qual não há resposta, porque um não
tem terra, e o outro não tem emprego".
Se olharmos para o meu Rio Grande do Sul,
veremos que, geralmente, aquele que não tem emprego é o cidadão que já teve terra. Trata-se do homem que tinha uma pequena propriedade, saiu porrazões da economia inerente à monocultura, deixando
seu pedaço de terra e foi buscar emprego na região de
Caxias, minha terra, ou Novo Hamburgo, na Grande
Porto Alegre, e hoje está desempregado. Em São
Paulo é a mesma coisa. O desempregado de hoje é o
cidadão que veio do Nordeste, tinha um pedacinho de
terra, morava no interior; mas hoje é desempregado.
Então, quando vemos a mobilização, quando vemos
que se dão as mãos, se juntam os sem-terra e os sememprego, não há que se dizer que é uma convulsão
social ou um movimento de busca, de revolta; é apenas um movimento de busca de equacionamento social. Pois é o que está acontecendo. O que o Senador
Darcy Ribeiro dizia está acontecendo.
Os trabalhadores tiveram competência. Os agitadores, os radicais, que sempre existem e sempre
existirão em qualquer local, os que buscavam contestar, brigar, portar armas ou agitar falaram para o
vazio, para o vento. Os que quiseram vir organizados, responsáveis, conscientizados vieram. Centenas e centenas, gente com mais de mil quilõmetros
caminhados, meses caminhando, passaram por 200,
300 cidades e agora estão aqui.
Quem ciria, Sr. Presidente, a vida dá voltas. O som
que eles estão usando aqui na frente do Senado, na praça do Congresso, está sendo pago pelo Senado Federal,
por decisão do Sr. Antonic Carlos Magalhães. Decfsão
acertada Falo isso para dar uma demonstração da fórmula como essa questão foi equacionada Amanhã estarão aqui, às noVP. horas, sendo recebidos pelo Presidente
do Congresso Nacional e serão recebidos pelo Presidente do Congresso Nacional e convidados a participar da
sessão matutina amanhã desta Casa. i>s 16 horas, serão
recebidos pelo Presidente da República
Por mais que o Presidente Fernando Henrique
Cardoso esteja fazendo um Governo de credibilida-
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de - a inflação está praticamente zerada, a economia está em desenvolvimento, há manchetes no
mundo inteiro que o divulgam como homem moderno -, será diflcil que Sua Excelência tenha outra
oportunidade como a de amanhã. Amanhã será o
dia do Presidente Fernando Henrique Cardoso!
Amanhã, o Presidente Fernando Henrique Cardoso
terá condições de iniciar um processo novo na vida
deste País. Sua Excelência se reunirá com os lideres e com eles debaterá, sem fazer falsas promessas, sem prometer milagres. Sabemos que, num
pafs do tamanho do Brasil, essas questões não são
resolvidas de um dia para o outro. Sabemos que, no
Brasil, muitos proprietários de terra têm uma mentalidade tacanha; é ditrcil convencê-los de que essa
reforma é necessária.
Sr. Presidente, não tenho dúvidas de que amanhã o Presidente Fernando Henrique Cardoso terá a
mais importante oportunidade - não tenho nenhuma
dúvida - para marcar a sua passagem na Presidência da República e iniciar um processo de equacionamento da questão da reforma agrária.
Há muitas coisas que penso que poderia dizer,
mas não vou fazê-lo porque não tenho a vaidade
nem a pretensão de querer dar conselhos ao Presidente da República. Seus conselheiros - vejo aqui
os Senadores José Serra e José Fogaça. dos mais
brilhantes e competentes - terão condições de á!Zer a
Sua ExCelência: "PresiâenteFemarido Henricfue Cardoso, esta não é mais uma caminhada. É certo que há
gente aqui e ali, políticos e partidos de oposição, querendo falar, gritar, se intitularem donos da verdade. É
certo que haverá gente que vai querer bater na mesa e
dizer "isso é contra o Presidente" e coisas do gênero,
mas não é por aí. O movimento de hoje é um grande
movimento social e real dos sem-terra e dos sem-teta."
Amanhã será o dia em que o Presidente da
República terá condições de falar com os líderes, de
falar à Nação e de anunciar medidas e propostas
reais e objetivas para equacionar a questão.
Ora, Sr. Presidente, eu dizia que a idéia de
considerar reforma agrária coisa de comunismo já
desapareceu, até porque não há mais comunismo.
Todavia, vou além. Fui Ministro da Agricultura e Governador de Estado, e nas duas oportunidades tentei, junto aos militares, buscar terras do Exército - e
lá no Rio Grande do Sul tem áreas enormes - para
fazer a reforma agrária. Foi uma revolução; eles se
consideraram ofendidos, disseram que era ridículo,
que era estúpido, que era absolutamente impossível.
Hoje, o Ministro do Exército está oferecendo mais de
3 milhões de hectares para fazer a reforma agrária.
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Vai além o Ministro do Exército: está oferecendo as
terras e colocando todos os serviços do Exército
para fazer a divisão, o escalonamento e preparar a
terra para fazer os assentamentos.
De outra parte, diziam que a Igreja falava em
fazer reforma agrária; mas·, nas suas terras, a Igreja
não pensava. Agora, está af nos jornais a manchete:
a Igreja declara que tem mais de 70 mil hectares de
terra e que está disposta a entregá-las para fins de
reforma agrária.
Hoje, na sua coluna no jornal Zero Hora, a jornalista Ana Amélia Lemos, com a maior competência - aliás, a meu ver, é uma das colunistas que
mais tem debatido na imprensa nacional a questão
da propriedade rural e dos pequenos e médios produtores - chama a atenção para um detalhe. Quando se fala em reforma agrária a jornalista fornece um
número em tomo de 600 a 700 mil pequenos produ~
tores que, no ano passado, perderam as suas terras.
O problema não é só daquele que não tem a
terra, mas daquele que tinha e está perdendo. O
Banco do Brasil, agente financiador dessas pessoas
que estão perdendo a terra porque não podem mantê-la, talvez seja o grande latifundiário deste Pafs.
Até hoje o Brasil coloca em edital público a venda de
suas terras e os grandes proprietários acabam comprando-as por preço absolutamente vil.
O Banco do Brasil está estudando proposta no
sentido de que essas terras que possui, as quais já
foram produzidas, cultivadas e estão em condições
de serem cultivadas novamente, possam ser colocadas para o Governo realizar assentamentos e a reforma agrária.
Sr. Presidente, repare como há toda uma engrenagem no caminho dessa reforma agrária. É verdade que o assunto deve ser debatido. Sou um dos
que não entende por que o Governo não se aprofunda no exame dessa matéria.
Com todo o respeito ao Movimento dos SemTerra - porque entendo que os trabalhadores estão
fazendo a sua parte -, o Governo tem a obrigação de
realizar um levantamento ao nfvel municipal e estadual com a finalidade de localizar terras improdutivas e agricultores sem terra.
Vou além: no Rio Grande do Sul - posso falar
tranqüilamente porque não foi no meu governo, mas
no de Alceu Collares, do PDT do Rio Grande do Sul,
e o Governador Britto está dando continuidade ao
trabalho de seu antecessor -, foram lançados os
chamados condomfnios rurais, onde o Governo reunia um grupo de trabalhadores e dava a eles maqui/nário, os quais, no conjunto, podiam ter seu silo, sua
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máquina, seu tratar, condições de seguir adiante,
pois com 20, 25 hectares, o cidadão fica com a terra,
mas sem condições praticamente de sobreviver.
Essas questões devem ser discutidas, devem
ser debatidas, equacionadas. Eu assentei várias
pessoas. Lembro-me que quando o Dr. Tancredo
criou o Ministério da Reforma Agrária, ele queria fazer reforma agrária. Quando fui Ministro da Agricultura, não do Dr. Tancredo que infelizmente faleceu,
mas do Dr. Samey,-fembro-me que - não eram os
sem-terra - a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura realizou manifestação em Brasília reunindo milhares de trabalhadores do Brasil inteiro e, num congresso de agricultura, Sua Excelência foi aplaudido de pé porque garantiu que faria a
reforma agrária.
Naquela oportunidade, procurei o Ministro da
Reforma agrária, Nelson Ribeiro, e disse-lhe que
precisávamos sentar e discutir: ele era Ministro da
Reforma Agrária, iria fazer a distribuição das terras;
mas eu, Ministro da Agricultura, iria garantir que
esse assentamento progredisse.
Essa questão deve ser discutida, porque dar a
terra e não fazer nada não resolverá o problema.
O Brasil vive um grande momento. Vemos o
êxito dos trabalhadores, vemos o êxito das suas lideranças, vemos o êxito dos sem-terra. A Imprensa
também tem um grande mérito porque deu destaque
ao acontecimento, contou a verdade, mostrou que
os sem-terra eram bem recebidos nos lugares pelos
quais passavam e que o movimento era pacffico.
_OI.lerQ registrara m~rito do povo de Brasflia que, a
partir de seu Goverriador, recebeu de braços abertos esse movimento cfe pa2:. Querei registrar também
o mérito do Presidente do Congresso Nacional que,
inclusive, ofereceu o som necessário e abriu as portas
do Congresso Nacional para que eles venham aqui debater o problema. Isso acontecerá amanhã. É a palavra do Presidente Antonio Carlos Magalhães.
Fatos ruins, não acredito. que eXistirão, apesar
de algumas previsões quanto ao que dirá o Presidente Fernando Henrique Cardoso. Más notfcias
não vão ocorrer, tenho certeza. O Presidente da República é brilhante, fala bem, é um bom orador. Penso que as notfcias serão neutras ou boas. Sabemos
o que são notfcias neutras: os sem-terra vão receber
terra, já foram assentadas tantas famílias, mais do
que nos outros governos. Ninguém está discutindo
isso. Ninguém está discutindo sobre o que fez Getúlio, nem sobre Juscelino, nem sobre Itamar, nem sobre os militares. Não é essa a questão que está em
jogo. Não estamos cobrando nada. O problema não
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é cobrar de quem fez e de quem não fez; o problema é cobrar de quem pode fazer. Ninguém está dizendo que o Presidente Fernando Henrique Cardoso
é responsável por isso que está aí. Seria ridículo dizer isso. É claro que não é. O Presidente Fernando
Henrique Cardoso assentou famnias? É claro que
assentou. Tem preocupação com a reforma agrária?
É claro que tem. Mas o Sr. Fernando Henrique Cardoso é o grande responsável, primeiro, porque está
na Presidência da República; segundo, porque nunca, Sr. Presidente, na História do Brasil, um Presidente da República teve uma maioria tão tranqüila
como o Sr. Fernando Henrique Cardoso tem na Câmara dos Deputados e aqui no Senado Federal.
· Qua~ndo Sua Excelência se despediu do Senado, aqui desta tribuna, e disse que terminara a era
Vargas, eu não gostei e não entendi o que queria dizer. Hoje ·~u entendo. Terminou. Getúlio Vargas era
considerado um sagaz gênio político, porque novernava com o PTB e com o PSD: um partido dos conservadores e outro dos trabalhadores.
Cá entre nós, o Dr. Fernando Henrique Cardoso governa com o PSDB, com o PFL, com o PMDB,
com o PTB- desculpem-me os outros dez que não citei -, enfim, com todos os partidos. E tem maioria. Então, volto a repetir. não se deve esperar milagre do
Presidente. Se ele prometer milagre, não é um bom
discurso, porque não é verdade. O que se pode esperar, e o Presidente tem condições de fazer isso arr.anhã, é um pronunciamento. Então haverá dois marcos:
primeiro, o grande movimento dessa gente, essa
marcha histórica que está af; segundo, a resposta
dada pelo Presidente, que iniciou a execução...
Ontem, o Congresso aprovou um projeto de
minha autoria, que instituí o Prêmio Ulysses Guimarães para quem luta pela democracia. Um projeto
estranho, não é, Sr. Presidente? Há o Prêmio Nobel
da Paz, o Prêmio Nobel da Saúde. Os prêmios são
os mais variados. Eu penso que é muito importante
o fato de num país como o Brasil, situado na América Latina, onde temos uns pedacinhos de democracia e uns pedações de ditadura, o Congresso Nacional instituir um prêmio para quem luta pela democracia. A cada ano, numa sessão solene, uma comissão composta de dois representantes do Supremo,
dois do Executivo, dois da Câmara e dois do Senado
irá escolher a entidade ou o cidadão que receberá
um prêmio porque lutou pela democracia. Isso é
muito importante.
Dizia eu ao Senador Eduardo Suplicy, quando
S. Ex" falava na coincidência ocorrida ontem - aprovação do projeto de louvor ao mérito de quem luta

Abril 1997

pela democraCia e também dia dos sem-terra -; que
talvez daqui a um ano estejamos dando a eles esse
prêmio. Vou além. Talvez daqui a um ano, ou no dia
03 de outubro do ano que vem, estejamos dando o
prêmio previsto no meu projeto ao Presidente da República e ao Movimento dos Sem-Terra, porque os
dois fizeram isso.
A caminhada, Sr. Presidente, nos lembra o que
lemos sobre a Revolução Francesa; parece que,
num determinado momento, o povo saiu para a rua
e caiu a Bastilha. Quando lemos sobre a Revolução
Industrial, parece que num determinado momento
terminou a oligarquia e iniciou a fase da máquina.
Um exemplo disso nos Estados Unidos é a história de Martin Luther King, quando ele fez aquela
caminhada pacifica, com um milhão de negros saindo de todos os Estados Unidos rumo a Washington,
divergindo - como ele divergiu - do movimento dos
negros americanos. mais prepotentes, porque têm
melhores posições do que os nossos. Está certo que
lá há muitos negros pobres, muitos negros na cadeia, muitos negros entre os miseráveis, mas também há muitos negros na universidade, há muitos
negros importantes. E lá essa gente queria lutar pelo
seu espaço. No entanto, Luther King quis fazê-lo pacificamente. E aquele seumovimentode um milhão
de pessoas em Washington terminou resultando na
revogação de praticamente todas as legislações racistas dos Estados .Unidos. E ele ganhou o Prêmio
Nobel da Paz, por aquele movimento - uma caminhada pacifista.
Quando iniciou aquele movimento, Luther King
era contestado; era uma figura malvista: "Olha o que
ele está fazendo: vão colocar os negros em Washington para verem nossa miséria; não vai resolver nada".
Quem não diz, Sr. Presidente, que hoje ou
amanhã estaremos vivendo um dia histórico neste
Pafs? No entanto, esse dia não poderá ser um dia
de um só: os sem-terra não serão os heróis desse
dia, Sr. Presidente; heróis eles são - os heróis, os
mártires, os lutadores, os homens de coragem, os
homens de luta, os homens de garra, essa denominação é deles! Mas vitoriosos eles só podem ser
juolto com o Presidente da República, se o Presidente entender a mensagem deles e respondê-la.
O Senhor Presidente da República já teve várias passagens na sua vida, mas a página em branco que estará na sua frente amanhã ~ a grande
oportunidade. Como cristão, como cidadão, como
brasileiro, peço ao Presidente da República que tenha sensibilidade.
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Pare~;e que Deus quer cobra; dos sem-terra
até o últ:mo minuto, com a tempestade que cai sobre
as suas cabeças. Mas eles estão aqui, com a chuva
e com a fome. A eles, levo um abraço, um abraço
fraterno. Queira Deus, Sr. Presidente, que essa imagem que temos agora diante da Esplanada dos Ministérios r.ão termine hoje, e que o Congresso e o
Senado, que lamentavelmente, ao longo do tempo,
têm sido insensíveis às teses sociais, se manifeste.
Há discursos que não são de hoje, Sr. Presidente.
Todos estamos falando sobre reforma agrária porque eles estão ali na frente, porque é a manchete do
dia; mas, daqui a três ou quatro meses - como há
dez, quinze anos -, será muito difícil que os temas
sociais sejam abordados nesta Casa.
Guardemos essa mensagem, Sr. Presidente.
Deveríamos tirar uma fotografia enorme desse dia,
uma fotografia dessa gente e colocá-la na entrada
do Senado, para que, sempre que a olharmos, entendamos que também somos responsáveis. Isso
está acontecendo, Sr. Presidente, por nossa culpa,
pela nossa omissão, pelo nosso silêncio, pela falta
de vontade ou de garra para lutar, porque se eles,
os sem-terra, caminhando, perambulando, chegaram até aqui, nós Senadores, os pais da Pátria, sendo pagos para fazer, praticamente consideramos
que fizemos um pronunciamento e cumprimos a
nossa parte.
Meu abraço, com carinho, aos sem-terra, e a
minha oração muito profunda para que Deus oriente
o Presidente Fernando Henrique Cardoso em seu
pronunciamento de amanhã.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Laura Campos deixa a cadeira
da presidencia, que é ocupada pelo Sr. Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon) - Concedo a palavra ao nobre Senador Laura Campos.
O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, utilizarei os minutos finais desta sessão para fazer algumas comunicações que deveriam ter sido feitas há vários dias.
Não as fiz antes, porque preferi realizá-las no
silêncio, longe de possíveis holofotes; o fato é que
me antecipei a todos os Senadores que foram Relatores de precatórios e, no dia 20 de março, enviei
um pedido à CPI dos Precatórios para que considerasse aberto o meu sigilo bancário, fiscal e telefónico
dos últimos vinte anos.
Naquela oportunidade, comuniquei estar enviando, no mesmo dia, à Mesa do Senado Federal
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Um documento em que requeiro a suspensão de minha imunidade parlamentar enquanto durarem os
trabalhos da CPI. Isso foi no dia 20 de março, portanto, antes de ser convocado, antes que me sugerissem ou determinassem essas medidas, para que,
obviamente, a minha atitude servisse de exemplo
aos outros nove colegas Senadores que foram, tal
como eu, Relatores dos dez precatórios, que passaram pela Comissão de Assuntos Económicos do Senado, e pudessem também adotar atitudes semelhantes e assim mostrar que a imprensa se equivoca
quando afirma que a lama dos precatórios pode ter
sujado alguns Senadores e salpicado na honra e na
dignidade do Senado Federal.
Faço hoje esta comunicação - após o Senador
Eduardo Suplicy ter feito a sua -, em relação à atitude que tomei, a primeira nesse sentido.
Não tenho nada a esconder. Ao contrário, considero que o fato de ter sido Relator do precatório de
Osasco serviu para engrandecer o meu currfculo e,
tranqüilamente, considero ser uma obrigação do Relator proceder como procedi.
Recebi, há cerca de quatro dias, um convite
para fazer uma palestra em Osasco, mas, infelizmente, não pude ir. Conversei longamente, por telefone, com o presidente do Sindicato dos Bancários e
fiquei realmente estarrecido diante da dificuldade
que a população tem em entender essas coisas, que
mesmo para nós Senadores parecem, muitas vezes,
complicadas e o são; o meu procedimento em relação aos precatórios foi explicitado pelas respostas
que dei ao questionário da CPI dos Títulos Públicos,
o qual remeti hoje à C PI.
Vou ler resumidamente as perguntas feitas e
as respostas que dei:
"1) O Relator é (ou era) membro da Comissão
de Assuntos Econômicos à época do parecer?
Era à época e ainda sou membro titular da Comissão de Assuntos Econômicos.
2) Quais as pessoas que o assessoraram diretamente na redaçãodo parecer? Eram da Consultoria Legislativa do Senado Federal?
O Sr. Juarez de Souza, consu~or legislativo desta Casa; o Sr. Bazileu Alves Margarido Neto, assessor
do gabinete da üderança do PT no Senado, e a SRA.
Flávia Uma e Alves, chefe de meu gabinete.
3)Quanto tempo (dias) teve Vossa Excelência
para levantar dados, formular consultas, analisar documentos do processo e elaborar seu parecer técnico e voto?
32 {trinta e dois) dias - de 02/02/96 a 04/03196.
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4) Integrantes do Senado Federal e/ou governadores/secretários procuraram-no nesse período
para oferecer •subsídios• ou argumentos?
Sim. O Sr. Helito Bastos, que identificou-se
como assessor da Câmara dos Deputados, compareceu em meu gabinete apresentando o Sr. Roberto
Sanchez, Secretário dos Negócios da Fazenda da
Prefeitura do Município de Osasco, que, se não me
falha a memória, estava acompanhando do Sr. Celso AntOnio Giglio, Prefeito Municipal de Osasco.
Cumpre esclarecer que a visita deveu-se ao
fato do Sr. Sanchez ter tomado conhecimento, mediante contato telefOnico com o meu gabinete, de
que o Banco Central havia informado em seu pare- ·
cer que o Município de Osasco encontrava-se cadastrado como inadimplente junto ao Sistema Rnanceiro Nacional no Cadastro da Dívida Pública - CADIP, e que isto desrespeitava as exigências da Resolução n° 69/95 do Senado Federal, à qual eu deveria me ater para exarar meu parecer. Após rápida
conversa, tendo eles argumentado que o Banco
Central estava equivocado e se dispondo a apresentar documentação complementar, concordei em reexaminar a matéria quando estivesse de posse da referida documentação.
5) Tem algo a dizer sobre os fatos, os documentos, as pessoas, as entidades e os interesses
que, de uma forma ou de outra, influfram em seu parecer?
Os procedimentos adotados em cada uma das
etapas da elaboração de meu parecer devem ser levados em consideração para a resposta a esta-questão. São eles: a) a Solicitação de Trabalho à
Consultaria Legislativa referente ao Of.S n° 01/96,
elaborado pelo meu gabinete, à qual foi apensado
um anexo apontando as dúvidas a serem dirimidas
pela Consultaria e determinando que o parecer deveria ater-se ao resultado desta análise, vale dizer,
favorável ou contrário em função dos fatos relatados
e documentos disponíveis no processo; b) a Nota
Técnica n° 077196, elaborada criteriosamente pelo
consultor Juarez de Souza; c) a Solicitação de Trabalho à Consultaria Legislativa n° 0301/96, onde por
minha determinação procedeu-se ao reexame da
matéria à luz dos documentos remetidos pela Prefeitura de Osasco (devidamente juntados ao processo
- fls. 109 a 148), a saber: os referentes à questão da
inadimplência apontada pelo Banco Central, a Ata
de Votação da Lei n" 3.190/95 (que comprova o
atendimento ao disposto no art. 167, inciso III, da
Constituição Federal), o OF. GP. n° 118/96 (exposição de motivos do Prefeito de Osasco) e o avulso do
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Orçamento do Municfpio. Acresce-se a isso a exigência de que •as emissões autorizadas por essa
Resolução somente serão registradas e colocadas
no mercado de títulos no exalo montante das despesas com o pagamento dos débitos judiciais apurados
em sentenças transitadas em julgado, previamente
apresentadas ao Banco Central do Brasil [ ... ]• (grifo
nosso) conforme fiz constar do parágrafo único do
art. 2" do projeto de resolução do Senado , nos termos do qual concluía meu parecer. Por todo o exposto, fica patente o empenho e a seriedade de todos os profissionais que me auxiliaram na elaboração de meu parecer, os quais, acatando minhas determinações, tiveram o máximo cuidado para que,
uma vez concedi& pelo Senado Federal a autorização para a emissão de títulos públicos, a operação
financeira transcorresse segundo determina a lei e
com a lisura que o trato da coisa pública pressupõe.
Quero, ainda, esclarecer que o Banco Central
deu parecer contrário à emissão de tftulos para o pagamento de precatórios da Prefeitura de Osasco,
afirmando que a mesma já havia ultrapassado o limite técnico de endividamento.
Ora, a Prefeitura de Osasco se encontrava endividada - como, aliás, acontece com todas as prefeituras do Brasil; todavia, existe o art. 33 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, que dá às
prefeituras o direito de emitir títulos - LFTN - no
montante exalo das dívidas já existentes em 1998,
que poderiam ser pagas em oito anos. Para tal, as
prefeituras ficavam autorizadas à emissão dos tftulos da dívida pública municipal ou estadual, conforme o caso. Eu não poderia contrariar o art. 33 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
que permite às prefeituras pagar dívidas anteriores a
88 com sentenças já transitadas em julgado. Eu não
poderia infringir o disposto na Constituição. O parecer do Banco Central é técnico, mas equivocado,
afronta a Constituição Federal. Tomei a precaução
de obrigar a Prefeitura de Osasco a comprovar, junto ao Banco Central, que a venda de títulos seria integralmente destinada ao pagamento dessas dívidas; não poderia haver desvio nem para pagamento
de funcionários, nem para pagamento de empreiteiras, nem para fazer obras, nem para custear eleição.
Sr. Presidente, a precaução eu tomei. Infelizmente, na primeira e na segunda publicação e republicação do meu parecer, essa precaução que inseri
no meu parecer não foi publicada. Também na republicação ela não apareceu. Então, levantei uma
questão de ordem aqui no plenário, em novembro do
ano passado, e fiz referência, estranhando a supres-
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são dessa precaução que eu havia tomado ao exarar o meu parecer.
Portanto, a partir da data em que o meu parecer se transformou em resolução, novembro do ano
passado, transcorreu um lapso de tempo em que a
Prefeitura de Osasco pôde realizar a emissão de trtulos, talvez sem cumprir as determinações inscritas
no meu parecer.
(... )
8) V. Ex& tem algum comentário ou sugestão a
fazer sobre o episódio ou sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito?
Em meu entender, faz-se necessário um maior
rigor na aferição da documentação exigida pelos dispositivos constantes da Resolução n° 69/95, bem
como uma padronização na apresentação-da referida documentação.
Mas, sobretudo, urge que seja adotado nas
Comissões do Senado Federal o princípio de sorteio
para a designação dos relatores de todas as matérias que tramitam nesta Casa, tal como acontece no
Supremo Tribunal Federal, nos Tribunais Superiores
e em todos os Tribunais brasileiros.
A adoção desse critério me preocupa desde os
meus primeiros dias de mandato como Senador nesta Casa; parece-me que, ao Presidente das Comiss5es, não poderá ser atribuída nenhuma má intenção quando o mesmo escolher um de nós para ser o
Relator de determinada matéria. Não haverá possibilidade de que uma matéria importante seja pré-encaminhada, pré-dirigida ou pré-direcíonada a um Senador cujo parecer já é de antemão conhecido.
Esse critério, vigente nos Tribunais, deveria ser
adotado também aqui no Senado, para que, melhor
e mais isentamente, pudéssemos encaminhar os
nossos trabalhos.
Sr. Presidente, é esse o esclarecimento que eu
gostaria de fazer. Quero lembrar que abri mão de
minhas imunidades parlamentares e de todos os
meus sigilos - fiscal, bancário e telefónico - a partir
de 20 anos atrás, para que não possa pairar -qualquer dúvida a respeito da maneira transparente e diligente, que, modéstia à parte, moldou o parecer sobre os precatórios de Osasco.
Eu gostaria de falar também sobre o Movimento dos Sem-Terra, do qual participei hoje a partir das
9 horas da manhã.
Assisti à confluência desses dois rios de homens, escutei a voz de seus passos e senti na alma
o bem que faz quando, ao lado do corpo que se fortalece na caminhada, também a consciência se afirma e cresce.
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É importantfssima a chegada desses nossos
companheiros, que andaram mil quilómetros. Minha
esposa chorou quando viu que um deles só tinha a
parte da frente de sua sandália de pescador, porque
a de trás tinha ficado pelos mil quilómetros de caminhada. Ali, senti falta, nesta cidade em que os discípulos de Le Corbusier fizeram apenas uma urbes e não uma polis - de cimento, fria, dessa vida nesta
abóbada de cimento, atapetada, ambiente muito
bom para crescerem os ácaros, mas não para crescerem e se desenvolverem a consciência e a vida.
Portanto, hoje. tomei um banho de sol e de civilidade; tomei um banho de consciências a partir das
9 horas da manhã, e o meu corpo, que já não tem
energia suficiente, "folrevitaliZadO, revigorado, "pór=que um homem só na tribuna é de muito pouca valia, mas a soma, a agregação desse ser gregário
que é o ser humano não apenas constitui o somatório de vontades, mas a multiplicação de vontades; é
um poder diferente daquele que constitui o nosso
despoder individual.
Portanto, Sr. Presidente, se eles voltassem
hoje para os seus lugares de origem, já teriam ganho a sua caminhada. O Presidente da República
voltou atrás. Devemos reconhecer que Sua Excelência foi até o Papa para ver se impedia que a Igreja Católica participasse desse Movimento dos Sem-Terra.
Todavia, vi lá, ao meu lado, dezenas de padres de várias congregações, ali conosco, participando desse
momento de rejuvenescimento e de crescimento da
consciência dos trabalhadores brasileiros.
Portanto, tenho certeza que, talvez, a imprensa
hão tenha sido justa com Sua Excelência o Presidente da República quando afirmou que, em sua ânsia para obter a reeleição, teria prometido, para obter os votos da Bancada ruralista, criar certos embaraços ao processo de refonna agrária.
Talvez, a ação do Sr. Raul Jungmann, Ministro
inteligente e brilhante, transpareceu a sua recusa
até mesmo em conversar com os representantes
desse-Movimento. Ta;-enfreourras coisas ·boriitas
não há chefe. Há representantes do Movimento. Conhecemos o João Stédile, ex-seminarista, economista formado pela PUC, no Rio Grande do Sul, e com
·curso n-o México;- e·-outroslíderes, que não gostam
desta denominação. São apenas companheiros e
representantes do Movimento de pessoas que ten·
dem e que lutam pela igualdade.
Os sem-terra chegaram a Brasíl(a, numa marcha onde só duas Prefeituras se negaram a recebêlos: Paraopeba, grotão de Minas Gerais e a de Ale~xânia,- um dos lugares mais reacionários do interior
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goiano. Em outras cidades foram re<;ebidoS COI"f1 llofl'lS_... __ ___giª_(ja _tlidrelétrica de Guri, na Vene;z:uela, para Boa
Vista e outras cidades de Roraima. - -- com satisfação, cem alegria e com auxijios. Portanto,
Tanto a conclusão do asfaltamento da BR-174,
já ganharam, aqui, o prêmio pela sua longa jornada.
Agradeço a esses trabalhadores a oportunida(que ligará Manaus, passando por Caracarar e Boa
de de ter saído do paletó e da gravata e ter voltado
Vista, à fronteira Venezuelana (BV-8), e, depois, até
Santa Elena/Caracas, Venezuela), quanto às obras
ao que realmente aprecio e àquilo em que acredito.
As coisas só acontecem neste Pais a partir da
de transmissão de energia da Venezuela para Boa
rua, do povo, das estradas e essa vinda dos semVista, são reconhecidas por políticos de Roraima,
terra veio trazer uma manhã de alegria que, espero,
como importantes. __ _
seja o início de longos tempos de satisfação e de reO Senador Romero Jucá, (PFL-RR), entende
que_: •... a fiaí_Qa para--ª V_enezu~la_éaltarnente estragozijo diante da vitória daqueles que.querem a terra
para trabalhar.
tégica para a região", e assinala que a licitação para
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
as obras de transporte de energia da cidade de SanO SR. PRESIDENTE (Pedro Simon)- Coincidenta Elena, da Venezuela, num -perci.liso de 685 quil6=-"
temente, estou aqui presidindo este encerramento na
metros até Boa Vista: •... resolverá o grave problema
falta de outro Senamr, mas quero noticiar que amanhã,
de energia elétrica na cidade", beneficiando mais de
às 9h30min, o Presidente do Senado e do Congresso
200 mil pesSoas.Nacional, Sr. Senador Antonio canos Magalhães, estará
No dia seguinte, 12 de abril, o Presidente Ferrecebendo a representação dos sem-terra.
nando Henrique Cardoso inaugurou o Terminal PorRogamos nós a Deus que amanhã o Senado e o
tuário Privativo Misto de ltacoatiara, Amazonas, que
Congresso façam sua parte. Nós todos rezamos a Deus
é composto de um transbordador llutuãnte para carga e descarga, esteiras transportadoras cem capacipara que o Presidente da República, às 16 horas, seja
inspirado para o equacionamento desta questão.
dade de 1.500 toneladas/hora e retro-porto, com ca0 SR. PRESIDENTE (Pedro Simon) - Os Srs.
pacidade de armazenagem climatizada de granéis
Senadores Odacir Soares, Lúcio Alcântara, Júlio
de 90 mil toneladas.
Campos, Jonas Pinheiro e Mauro Miranda enviaram
_ A inauguração do-Terminal Granele1ro de Porto
Velho: Ro-ndônia;· foY!eita no mesmo dia 12, à tarde.
discurso à Mesa para serem publicados na forma do
disposto no art. 203 do Regimento Interno.
O Terminal é composto de esteiras transportadoras
S. Ex"s serão atendidos.
de carqas, com eaoacidade para 800 tónela0 SR. ODACIR SOARES (PFL-RO) - Sr. Predas/hora, e retro-porto, com capacidade de armazenagem de 45 mil toneladas. Os dois terminais insidente, SrGs e Srs. Senadores, a visita do Presidente da República à Amazônia, efetivada nos dias
cluem infra-estrutura completa com: acessos rodo11 e 12 de abri!, caracterizou-se pelo cumprimento
viários, energia elétrica, tancagem (água, óleo comde etapas do programa lançado em agosto de 1996,
bustfvel etc.), obras de acostagem.
O Terminal Portuário Privativo Misto de ltacoadenominado "Brasil em Ação: Investimentos Básicos
para o Desenvolvimento". Tal programa, como é satiara, inter1iga-se ao Terminal Graneleiro de Porto
bido, destina-se a intensificar a gestão de 42 projeVelho, Rondônia, num percurso de 1.056km pela Hidrovia do Madeira. Não esqueçamos que o Rio Matos básicos de investimento, na área social, e de infra-estrutura, num montante de R$80 bilhões, capadeira é cons-ideradOo- maTs -importante afluente do
zes de gerar, em sua conclusão total, mais de um
Rio Amazonas. Sua bacia possui uma área aproximada de 1.500.000km2.
milhão e quinhentos mil empregos.
A primeira etapa da visita foi cumprida em Boa
As obras dos Terminais de ltacoatiara e de
Vista, Roraima, e contou com a presença e particiPorto Velho são majoritariamente de caráter privado.
O Grupo Maggi, maior produtor nacional de soja,
pação do Presidente Rafael Caldara, da Venezuela,
dos Ministros das Minas e Energia, Raimundo Brito
construiu os terminais de carga e descarga em Porto
Velho e ltacoatiara, este, em sociedaae· com o Goe dos Transportes, Alcides José Saldanha, Governavemo do Estado do Amazonas.
dor do Estado, Neudo Campos, Senadores, Deputados Federais e Estaduais, por Roraima.
Estuda-se, em conjunto com o Governo do EsForam liberados recursos para complementar a
tado do Amazonas, a implantação do Porto Graneleiro de Humaitá, Amazonas, com instalações para
pavimentação da BR-174, que inter1iga os dois países, tendo sido publicado, ainda, um edital de licitarecepção, armazenamento e transbordo de grãos e
ção das linhas de transmissão que conduzirão eneroutros gran~is, CO'!l__ c;:pac:idaC!~ d13 armazenagem
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de 45 mil toneladas e porto flutuante com equipamento móvel de descarga de granéis.
O transbordo de cargas do transporte rodoviário, via BR-364, em Porto Velho, será realizado para
comboios, constitufdos por um empurrador e seis
barcaças. A empresa Hermasa Navegação da Amazônia S/A, da qual o Grupo André Maggi é o seu
acionista controlador.
Os investimentos em Terminais Portuários, na
Primeira Fase estão orçados em R$35 milhões, em
números redondos, ltacoatiara R$28 milhões e Porto
Velho, R$7 milhões. Os comboios de transporte de
soja, empurradores e barcaças, no valor de R$54 milhões, foram adquiridos pelos empresários com financiamento do BNDES. O Porto Graneleiro de Humaitá
necessitará de um investimento de R$7,3 milhÕes.
Assim, Senhor Presidente, o Sub-total portuário e de navegação atingirá R$96,3 milhões.
O corredor muitimodal de transportes noroeste
demandará os seguintes investimento"> em infra-estrutura: Hidrovia Madeira-Amazonas, R$7 milhões;
Rodovia Celeiro da Produção, MT-235, R$28,8 milhões; recuperação da BR-364 e novos acessos rodoviários, R$30 milhões; financiamento para a abertura de área e custeio agrfcola (15 mil hectares no
municfpio de Humaitá) R$9,7 milhões.
Por último, os investimentos interativos: óleos
vegetais (esmagamento de 1.500 toneladas/dia e refino), R$34,7 milhões; rações animais, R$3,7 milhões; fertilizantes, R$3 milhões. O total geral dos investimentos alcançará no horizonte final o montante
de R$213,2 milhões.
Todo esse esforço conjunto de Governo Federal
e Estadual e iniciativa privada, Senhor Presidente e
Senhores Senadores, faz-se na busca do caminho
mais curto e mais barato, para escoar a produção de
grãos, e princioalmente a produção de soja do noroeste de Mato Grosso. Com a instalação dos Terminais
Graneleiros, a melhoria da navegabilidade da Hidrovia
do Madeira, a recuperação da BR-364 e a construção
da Rodovia Celeiro da Produção, MT-235, espera-se
que neste primeiro ano, 300 mil toneladas de soja deverão passar pela Hidrovia do Madeira-Amazonas,
rumo à Europa É necessário frizar que isso corresponde a 1O% da produção anual da Chapada dos Pareeis,
Mato Grosso. Os outros 90% ainda são escoados por
estrada até o Porto de Paranaguá, Paraná.
O frete de uma tonelada de soja desde o cerrado da Chapada dos Pareeis até o porto de Paranaguá (2.500 km), com destino a Rotterdam, atinge um
patamar, na safra, de R$11 O, com um patamar mínimo de R$95/tonelada. Este custo retira a competitivi-
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dade, apesar do excelente nfvel de produtividade da
soja de 3.000 quilos/hectare, alcançado em Sapezal,
na Chapada dos Pareeis.
Com o projeto de transporte de grãos pela Hidravia Madeira-Amazonas, o custo frete/porto, via BR-364
(240 km SapezaWdhena + 800 km Vilhena/Porto Velho) _Terminal Graneleiro de Porto Velho _Terminal
Graneleiro Hacoatiara-Rotterdan, custará menos. Na
pior das hipóteses, o custo será menor US$3Ditonelada, ou seja, US$1,80 por saca de 60 quilos.
A Chapada dos Pareeis, no noroeste de Mato
Grosso, é a maior área agricultável continua do
mundo. Lá, os produtores rurais autofinanciaram
suas lavouras, assumiram obrigações que são tradicionalmente do Estado e desenvolveram a região.
Os resultados podem ser estimados a partir de um
estudo prospectivo feito pelo Governo Federal.
A partir do ano 2.000, a cifra de 1,5 rrilhões de
hectares plantados no chapadão dos Pareeis deve chegar a 20 milhões de hectares e multiplicar a procilção de
grãos de 3,8 rrilhões para 50 milhões de toneladas. A
Chapada dos Pareeis alia topogafia plana e o regime
de chuvas perfeito para o cultivo de soja à alta tecnologia dos produtores. O resultado: picos de produtividade
de 5,5 toneladashlectare: o dobro da mécia nacional.
O município de Sapezal, instalado em 1g de janeiro de 1997, com uma população de 3.373 habitantes (contagem populacional do IBGE, de 1996) é
a sfntese dessa região. Foi desmembrado do município de Campo Novo do Pareeis, em 1994, instalado em janeiro passado, e já pretende ser o polo regional da Chapada.
O primeiro Prefeito eleito de Sapezal, é o principal empresário da região, André Maggi, 70 anos,
que é o novo rei da soja. André Maggi, lidera um
grupo que !atura R$280 milhões por ano e está
construindo a parte dos terminais graneleiros do
novo corredor de exportação.
O novo municfpio de Sapezal está situado a 480
km de Cuiabá (MT) e 240 km de Vilhena (RO). A área
de produção agrfcola tem uma altitude de 650 metros.
Na safra 1996197, área plantada com soja foi de 177
mil hectares, alcançando uma produção de 510 mil toneladas. Com o milho, atingiu uma área de 3D mil hectares, com produção de 60 mil toneladas. A área de
plantio de arroz, com 13 mil hectares, produziu 27 mil
toneladas. A produção de soja, milho e arroz, alcançou
em Sapezal 597 mil toneladas.
Senhor Presidente, Senhores Senadores, para
Rondônia, é muito importante que o Estado se transforme em porto graneleiro, para embarque de volumosa quantidade de grãos: soja, milho, arroz. Mas, re-
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cu so-m e a aceitar que o Estado d!'l Roo®nlª'- ~l'lja
transformado' ... em um simples caminho, tendo nossas
estradas danrricadas, apenas para dar passagem à produção de outros Estados. Queremos produzir, também,
e embarcar nossa própria produção'.
A extensão da Chapada dos Pareeis, em Rondônia, goza das mesmas favorabilidades de topogra- __
fia plana/suave, ondulada, propícia à mecanização,
altitude de 600 metros, e conta com agricultores_ com
a mesma trad1ção agrícola, trazida dos Estados do
Sul, notadamente do Rio Grande do SuL
Estes fatores favoráveis haverão de transforma
as extensões de cerrados, que correm _Qíl Vijh_e.r:!i~-ªJ!
Pimenta Bueno, em uma área de não menos do quE
500 a 800 m1l hectares de extrema favorabilidadílJ@'l'
o plantio da SOJél. Essa área poderá vir a ter uma produção potencial de 1.500.000 a 2.400.000 toneladas.
De outro lado, Senhor Presidente, o sul do estado do Amazonas, principalmente os campos naturais da Lábrea. e Puciari (1.500.000 hectares), nas
círcunvizinhanças de Humaitá, e a produção do recém-instalado município de Apuí, localizado na Rodovia Transamazõnica, a 400 Km de Humaitá, por
certo, produzirão grãos que justificarão a implantação de mais um Terminal Graneleiro, em Humaitá.
É justo, é indispensável, Senhor Presidente,
que reconheçamos que toda esta febril modificação
que se está a introduzir, na v1da econômica e social
da calha do rio Madeira somente está sendo possível pela visão, pelo descortínio político do Presidente Fernando Henríqu!'l Cardoso. Julgo ill1R_Ortante
anotar que o Presidente Fernando Henrique aduziu
que tanto a Hidrovia do Madeira-Amazonas, quanto
a pavimentação da BR-174, Manaus-Caracas, ainda
em obras, foram idéias que defendeu à época em
que esteve no ltamaraty, como seu Chanceler.
'Tenho grande satisfação de ver que est.as idéias
agora estão brotando'. É reconhecimento do Presiden- _
te que os Projetas agora brotando, são resultados do
Plano ReaL •... se é verdade que o Real abriu um caminho novo para o Brasil, é verdade que vocês (os governadores) é que estão ocupando esse caminho.'
Não seria demais, ao finalizar meu discurso,
Senhor Presidente, repetir os pedidos feitos pelo
Governador Valdir Raupp ao Presidente Fernando
Henrique Cardoso, em Porto Vello, aos quais empresto o meu apoio e solidariedade:
• restauração da BR-364;
• energia de gás do Urucum;
• olhar com carinho a portaria que estabelece
cotas de importação da Área de Livre Comércio, de
Guajará-Mirím;
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• saneamento do Banco do Estado de Rondônia-BERQN, r:nesmo _que seja com <l_j)I'Í1/atizaçãó;
• maior empenho para facilitar a alternativa de
saída para o Pacífico.
·Multo obrigado!
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em 1438, o alemão Johannes Gutenberg, estabelecido em Strasbourg, que já lapidava pedras preciosas e fabricava
espelhos, começou,secretamérífé,-apr6duzTrcara:cteres móveis destinados a impressão de material para
leitura. Nesta época, realizou o prodígio de montar a
. sua famosa Bíblia, em duas colunas de quarenta e
duas linhas. Depois, mudou-se para Mainz onde se as.$0Ciou a Johann Fust, com quem brigou mais tarde.
Foi reabilitado pelo Arcebispo da cidade, Adolfo 11 de
_Nassau, que lhe proporcionou os recursos necessários
para recomeçar os trabalhos de impressão. Gutenberg, é o pai da arte tipográfica mecânica. Sua famosa
_Bll:llia é o primeiro liVro-impresso noOcidente.
Existem várias formas de comunicação escrita,
que a história registra desde os primórtfios da civilização. Papiros, cerâmicas, peles de animais, tudo foi experimentado como o meio de transmissão eficaz do
.conhecimento. No entanto, mais de 500 anos após a
morte de Gutenberg, a sua genial invenção contínua
prevalecendO como o paradigma mais acertado e correto para que o homem tenha acesso à ciência, às artes e ao relato dos nossos antecessores. O livro, hoje
impresso por intermédio de meios eletrõnicos, é a maneira de consolidar a cultura.
Nos tempos de comunicação instantânea, falar
em livro pode parecer assunto um pouco defasado.
Mas, a verdade é que, desde Gutenberg até os dias
de hoje, as noções básicas do conhecimento humano foram passadas de pai para filho por intermédio
dos livros. O primeiro a ser impresso foi a Bíblia. Depois vieram os outros tratando de noções religiosas,
de cartas marítimas e da experiência dos navegadores. Na medida em que a imprensa possibilitava a
disseminação do conhecimento, as sociedades começaram a se tomar mais democráticas.
Há uma correlação entre imprensa e democracia. Quanto mais informações um cidadão obtiver,
mais apto a tomar decisões ele estará. O feito notável que os livros produziram, no século posterior a
Gutenberg, foi o de permitir que todos nós tenhamos
uma noção âo que se passou no processo de descobrimento do novo mundo. As dúvidas e, as incertezas
dos comandantes: dos mestres, dos cartógrafos,
tudo está, em maior ou menor medida, registrado
para a História. Depois do livro, a humanidade li-
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vrou-se da excessiva concentração de poder atribuida aos monges copistas e o conhecimento passou a
ser, mais e mais, colocado ao alcance de todos.
Hoje, o poder está nas mãos dos que tem acesso às grandes redes de computadores, de quem opera
com a Internet ou daqueles que trabalham com transmissão de dados em alta velocidade. Essas redes dispõem de uma quantidade inimagir.ável de informações, sobre praticamente todos os assuntos, e são capazes de oferecer, em poucos minutos, respostas precisas para as dúvidas mais cruciais. Elas, em virtude da
abundância de informações, se const~uem, hoje, na
principal concorrência aos meios tradicionais de transmissão do conhecimento.
O homem modema, em verdade, não pode
prescindir do acesso a essas maravilhosas conquistas tecnológicas. A Internet possuí respostas rápidas, precisas. imediatas e corretas às dúvidas de
quem trabalha. Oferece vantagens em matéria de
comunicação que seriam consideradas fantasiosas
se expostas há pouco mais de dez anos. A cultura
da informatização conduziu a humanidade a esse
superior estágio de desenvolvimento.
O livro, contudo, dentro de sua modéstia e até
prisioneiro de uma certa precariedade tecnológica,
continua sendo a ponta de lança do conhecimento.
Quem quiser se iniciar nas artes da computação
será obrigado a ler, seja um livro, seja um lívreto,
seja um manual de instruções. Todo começo é igual,
em matéria de transmissão do conhecimento: tudo
passa pela abertura da primeira página de um livro.
Vou mais além. As grandes redes de computadores são necessárias e extremamente úteis para
transmissão de informações pontuais, especificas e
objetivas. Ninguém vai ler um texto de mais de cem
páginas diante da tela de um computador, normalmente sujeito a variações de energia e aos ci!.piichos da informática. O livro continuará a ser o instrumento natural de transmissão das informações mais
preciosas para o gênero humano.
Ninguém leva o computador para a praia com o
objetivo de tomar conhecimento de uma nova idéia
ou de um texto ínstigante de um novo romance. Ninguem vai ler o monumental Decllnío e Queda do Império Romano, de Edward Gibbon, por intermédio da
tela de um mícrocomputador.O prazer na leitura, assim como o prazer da escrita, não serão substitufdos
pela comunicação seca, inodora, despida de emoção e absolutamente objetiva produzida pela informática. É estranho pensar em ler Camões ou Camilo
Castelo Branco na tela de um computador.
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A Imprensa não vai morrer. Poderá mudar de
qualidade, mas sobreviv:ná. O livro, como parte do
processo de desenvolvimento do homem e da descoberta das características de sua própria natureza,
também vai resistir ao avanço da tecnologia e reafirmar suaimportante_funçã() educatr,ra. .
Acredito, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a relação homem e livro, por tão antiga, tão tradicional, não será modificada pela concorrência das novas tecnologias. Os livros são o repositório do conhecimento humano. Representam a própria história, são ftlhos e testemunhas do passar do tempo. Nada lhes
escapou. Ele vai resistir e viver, como a ópera e o teatro resistiram e sobreviveram ao cinema, que, por sua
vez, resistiu e sobreviveu à televisão. Há espaço para
todos. Todos vão conviver. em ambiente de harmonia,
no mesmo momento histórico.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Brasil
tem uma história recente, se vista do ponto de vista
de imprensa--Ef aos-liVros~ Somente depõ1s que a fa:o ·
mma real portuguesa mudou-se para o Brasil, em
1808, os brasileiros começaram a desfrutar do prazer da leitura de obras e jamais impressos aqui.
Hoje a indústria editorial está definida, avançada e
conta com ótímos recursos tecnológicos. No entanto,
ainda há muito por fazer nessa área.
O governo federal, no entanto, orienta escassos recursos no sentido das publicações, incentiva
pouco o autor nacional e trabalha sem uma polftica
clara para o setor. Os livros constituem a nossa memória, contém a súrnula da nossa História. Não é
passivei Senhor Presidente, Senhoras e Senhores
Senadores que o Brasil trate mal o seu passado, despreze as suas figuras históricas e esconda os seus
problemas. Não é razoável que as eãtoras deixem de
receber incentivos para publicar novos autores, representantes da juventude que está desoobrindo o prazer
da escrita e a curtir o deleite da leitura.
É hora, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores
que, hoje, Dia Nacional do Livro, o governo redescubra a necessidade de incentivar a cultura brasileira,
por intermédio de incentivos a editoras de todos os
tamanhos para que abram as portas para o jovem
autor, para os livros da nossa História, para os relatos, para as análises, enfim, para tudo aquilo que
disser respeito a este grande pafs.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-Ml) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a alienação fiduciária
em garantia surgiu no contexto jurídico pátrio com a
Lei n• 4.728, de 14 de julho de 1965. Em face de seu
texto lacunoso, até porque nasceu de emenda ao
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projeto de lei que se transformou na chamada Lei do
Mercado de Capitais, inúmeras foram as divergências jurisprudenciais sobre as demandas daf decorrentes, principalmente quanto ao correto tipo de
ação a intentar com vistas a se obter a execução da
propriedade oferecida em garantia fiduciária.
Como o novo instituto caminhava inexoravelmente para o desuso, ante as inúmeras dificuldades
enfrentadas pelos credores para recuperar seus haveres, resolveu o Poder Executivo expedir o Decreto-Lei n° 911, de 1969, melhorando o tex1o primitivo
no concernente ao direito material e acrescentando
regras de direito processual.
Apesar de sofrer alguns comentários severos,
como •resquício do período autoritário", lei draconiana, etc., o fato é que ao longo destes quase 20 anos
de aplicação, o Decreto-Lei n• 9U vem cumprindo a
sua função de regulador do sistema de financiamento de crédito direto ao consumidor.
As críticas em geral não procedem, porque o
dinheiro que as entidades de financiamento e investimento emprestam aos seus clientes é o mesmo dinheiro que receberam em captação no mercado financeiro, oriundo da poupança popular. Por isso é
que se diz que •as garantias que adotam nas operações ativas asseguram o bom fim das operaÇ6es
passivas.·
Neste sentido é a lição do magistrado Paulo Restiffe Neto em sua Garantia Fiduciária, ed. RT, pág. '57:
"Sem a disponibilidade de meios eficazes de pronta satisfação do crédito, os financiamentos tomar-se-iam uma temeridade, afetando a própria liquidez das obrigações assumidas pelas financeiras em relação aos tltulos
de sua obrigação colocados no mercado. E a
insegurança fatalmente prejudicaria a captação de recursos de financiamento, com retração na atividade de abertura de crédito para
aqc~isição de utilidades e bens de produção. •
Mas há nesse diploma legal um defeito grave
que precisa ser eliminado, porque afronta os postulados de proteção aos direitos humanos. É que o
Decreto-Lei n° 911/69 permite a prisão civil por divida ao equiparar o depositário fiduciante ao depositário de qua trata o art. 1.287 do Código Civil.
Constata-se uma intensa e séria divergência,
tanto entre tribunais quanto entre doutrinadores, sobre a prisão civil por dívida c;ontraída mediante obtenção de crédito por meio de alienação fiduciária.
O Professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho,
em recente parecer publicado na "Revista Forense,
jul/set/1994, pág. 165, conclui:
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"27. Em vista do exposto, pode-se conclUir que
se coaduna perfeitamente coni aConstituição (art.
5°, inciso LXVII) a possibilidade da prisão civil, como
depositário infiel, do -alienante fiduciário, nos termos
do art. 1.287 do Código Civil e do art. 904, parágrafo
únlco, do CóaTgó Processo Civil. Nenhuma inconstitucionalidade macula estes preceitos."
O processualista Adroaldo Furtado Fabrício
contrapõe-se a esse posicionamento (apud Ministro
Jesus Costa Uma, in ·comentários às Súmulas do
STJ), aduzindo:
•rambém não me parece dar qualquer
socorro à mesma tese a idéia, em que se insistiu muito, igualmente, de que aquele que
vai buscar um financiamento, vai livremente,
e também lívremente anui na prestação das
garantias porventura exigidas em cada operação de crédito realizada.
A e_~ propósito, parece-me muito
oportuno lembrar que todas as pessoas capazes são, sim, livres de dispor do seu patrimõnio e, inclusive, de comprometê-lo em garantia. Mas ninguém é livre de comprometer a
sua liberdade física a título de garantia patrimonial. E nisso importaria a ex1ensão da reforçadlssima garantia da alienaçao- fiducíãria,
que tem a potencialidade, pelo menos, de
cOnduzir à priSão Ciiiif, alodã e -qualquer espéo
cie de mútuo, como se está a pretender.
Se a alienação fiduciária for, como se
está querendo, ao que parece, nivelada com
o penhor, com hipoteca, com os demais direitos reais de garantia, no sentido de que o
credor é livre de escolher entre qualquer
desses institutos para garantir-se, se isso
um dia for verdade, então (... ) a garantia
constitucional do veto à prisão por dívida estiuáctefínítlVamente esvaziada -e sepultada .•
Na página 183 dos mesmos 'Comentários• encontra-se a seguinte transcrição:
•A Constituição da República, no art.
153, § 17, proíbe a prisão civil por dívida,
abrindo duas únicas exceções, que, como
tais, se interpretam estritamente. Uma delas
é a do •depositário infiet•, expressão cujo
signilícadonão pooesersenão- oque ressalta do art. 1.287 do Código Civil, e implica a
não restitúição âa coisa (•o depositário, que
o não restituir, quando exigido"); É a essa hipótese, e só a ela, que alude o tex1o constitucional, insuscetível de ampliação. Na alienação fldiiciária-em garantia não se cogita
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de "não restituição", pela singela e bastante
razão de que o devedor não recebeu a coisa
das mãos do credor, e só se restitui ou não
a alguém o que desse alguém se houver recebido."
Em excelente estudo intitulado Alienação Fiduciária em Garantia (RT, ano 82, vol. 693, p. 88),
JOsé Geraldo De.Jacobina Rabello traz a lume a seguinte passagem:
"Nas decisões acima mencionadas, da
4 1 Turma do Superior Tribunal de Justiça, se
estabeleceu que nas ações de depósito derivadas de alienação fiduciária se deveria ter
por excluída cominação de prisão civil. Entendeu o STJ que a Constituição, ao permitir
a prisão civil de depositário infiel, quis se referir apenas às obrigações concernentes
aos depósitos clássicos, àqueles em que o
depositário, como ensinou TRABUCCHI, recebe a coisa para guardar, conservar e restituir. Fora disso não cabe a prisão civil (...).
O Supremo Tribunal, contudo, com sua
força última, fazia prevalecer entendimento
segundo o qual não ofendia a Constituição a
decretação da prisão civil do devedor alienante fiduciante, porque a própria lei o constituía em depositário."
Realmente, assim entende a Corte Suprema,
pois em decisão recente, proferida no HC-73044,
Relator o Ministro Maurício Corrêa, cuja ementa foi
publicada no DJ de 20.09.96, decidiu:
"3 A prisão de quem foi declarado, por
decisão judicial, como depositário infiel é
constitucional, seja quanto ao depósito regulamentado pelo Código Civil, como no caso de
alienação protegida pela cláusula fiduciária. •
Conquanto chancelada pelo Supremo Tribunal
Federal a constitucionalidade da prisão civil por dívida contraída com base no instituto da alienação fiduciária, repugna ao sentimento de solidariedade humana a extensão da hipótese prevista no art. 1.287
do Código Civil, por mera ficção legal. Do contrári6,
estaríamos regredindo aos tempos primevos, abolido do sistema romano desde a Lex Poetelia Papilia,
de 326A.C.
Como há evidente dissenção jurisprudencial
sobre o tema, cabe ao legislador fazer a interpretação autêntica, dando à norma jurfdica, por outra norma, sentido e alcance o mais condizentes possível
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com os valores albergados pelo sentimento de proteção da dignidade humana.
Nesse sentido, apresentei o Projeto de Lei do
Senado n• 36/97, que esperamos ver aprovado rapidamente pelo Congresso Nacional, abolindo a prisão
civil por dívida contraída mediante empréstimo, garantido por alienação fiduciária.
Era o que tlnhamos a dizer.
Muito obrigado.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Brasil inteiro
acompanha com emoção a marcha dos trabalhadores sem-terra e a sua manifestação hoje em Brasilia,
em busca de apoio para a reforma agrária.
Sem dúvida, Sr. Presidente, trata-se de um
acontecimento histórico em nosso Pais e da mais
alta significação, sobretudo, por tratar-se de uma reivindicação justa e realizada, agora, de forma ordeira
e dentro dos legítimos princípios democráticos e
constitucionais.
- Nãó põâerilraeixar de ma:nifestardesta Tribuna a minha solidariedade aos trabalhadores sem-terra e aos seus pleitos.
Afinal, como medico-veterinário, como extensionista rural e como parlamentar ligado à agricultura,
sempre acompanhei e conheço a difícil situação em
que se encontram os agricultores e trabalhadores rurais brasileiros, sobretudo, os pequenos agricultores.
Uma situação que vem se agravando nos últimos anos, pela falta de apoio e pela impossibilidade
que eles vêm tendo para se adequar aos novos pa-rãméfros 1rnpóstospela aóertura de mercado e pelo
aceleramento do processo de competição a que estão, cada vez mais, expostos.
Aliado a isto, soma-se a desagregação das estruturas e mecanismos de apoio à produção. Neste
particular, destaca-se a desestruturação do Serviço de
Extensão Rural, após a lamentável extinção da EMBRATER, em 1990, que se encontra praticamente relegado ao abandono pela maioria dos governos estaduais, que muitas vezes, simplesmente mantêm essas
estruturas, sem dar-lhes as mínimas condições para
prestar uma assistência condizente aos agricultores.
Isto porque, Sr. Presidente, é notório que a
simples distribuição de terras não é suficiente para viabilizar a permanência dos pequenos agricultores no
- campo e tampoUCo assegurar ó sustento deles com a
atividade agricola. É necessário um intenso apoio financeiro e tecnológico, com um suporte mínimo em
termos de estruturas básicas de saúde, educação e
transporte, aliado a políticas de sustentação renda.
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Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra é, antes de tudo,
o movimento dos desempregados no campo, daqueles
que não conseguem mais ter acesso à terra e dela tirar o necessário para o seu sustento mfnimo.
E, os desempregados do campo serão os futuros desempregados nas cidades, aqueles que certamente virão engrossar ainda mais o elevado contingente de marginalizados, que se aglomeram nos
centros urbanos, em situações de penúria e miséria.
Desempregados, despreparados, desassistidos, aos quais, se não lhes forem dado o apoio, não
lhes restarão outra saída para a sobrevivência, senão~as vias da marginalidade e da contravenção.
A marcha dos trabalhadores sem terra deve
ser entendida, acima de tudo, como mais um alerta
da grave crise que atinge a agricultura brasileira. É,
acima de tudo, como o reflexo da crise económica e
social no campo, que chega às cidades e que,_ pela
gravidade e extensão, já conta com o amplo apoio
das populações urbanas e da sociedade.
A marcha dos trabalhadores sem terra é fruto
do abandono e do descaso das autoridades para
com os pequenos agricultores, já que, muitas vezes
privilegiam ações de apoio que possam repercutir
em safras crescentes, muitas vezes voltadas para o
mercado externo, para a busca de divisas que possam equilibrar as nossas balanças comerciais, ou
importações de produtos subsidiados.
Sem dúvida, colhe-se, hoje, o fruto de gravP.s
erros e omissões do passado, cometidos na implementação de uma política agrícola equivocada, que
não permitiu que o país atingisse a sua maioridade
agrfcola e que se poupasse o sacriffcio dos milhares
de agricultores e de trabalhadores rurais.
Sr. Presidente, há dias ocupei a tribuna desta
Casa para denunciar a grave crise que atinge a cotonicultura brasileira. Uma crise, que transformou o
Brasil de produtor à vergonhosa posição de maior
importador de algodão em 1997, que consumirão
cerca de R$ 1 bilhão de divisas.
Alertei, na oportunidade, que a crise nessa cultura desempregou, somente no Paraná, no período
de quatro anos, cerca de 171 mil trabalhadores e; no
Brasil, nos últimos cinco anos, na faixa de 400 mil
trabalhadores.
Vejam, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
somente com a crise na cultura do algodão, desempregou-se no Brasil, cerca de 6,3 vezes o número de
assentados nos programas de reforma agrária no
Governo Fernando Henrique.
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É bem possível, Sr. Presidente, que muitos dos
que estão engrossando o contingente dos trabalhadores sem-terra, na sua marcha para Brasflia, sejam
os que foram desempregados em decorrência da
polftica que favoreceu as importações de algodão,
aniquilando a produção interna.
Sr. Presidente, Srs. e Sr"s Senadores Senadores, todos devemos reconhecer que a origem desses problemas não é de exclusiva responsabilidade
do atual governo. A bem da justiça, é necessário
destacar que, em realidade, o atual governo, herdou
esses problemas e até tem procurado atacá-lo.
Testemunho disto é a implantação do Programa Nacional de Fortalecimento à Agricultura Familiar- PRONAF, as revisões da legislação agrária e a
implementação de medidas que visam dar um avanço no programa de reforma agrária.
Entretanto, em que pese os reconhecidos esforços e avanços, a mensagem que a marcha dos trabalhadores sem-terra transmite a todos nós, é que ainda se deve fazer mais, dar mais ênfase e mais prioridade à agricultura familiar, ao homem do campo e à
implementação de medidas para dar mais amplitude e
rapidez ao programa de reforma agrária
E mais, é preciso também que a polftica económica brasileira, privilegie a manutenção e a geração
de empregos no campo e não tenda a favorecer, como
tem feito, a importação de alimentos e matérias primas
mais baratas; que são mais baratas, muitas vezes,
porque recebem subsídios nos seus pafses de origem,
exatamente, por países que se preocupam com a manutenção de seus níveis de emprego.
A política agrícola brasileira não pode desconsiderar as características do país, sobretudo, o contexto da grave crise por que vem passando os pequenos agricultores e os trabalhadores rurais.
Senhor Presidente, a marcha dos trabalhadores sem-terra é um acontecimento marcante na nossa S()(;iwade, queosgovemarites e, sobretudo, nós,
parlamentares, devemos analisá-la e entendê-la na
sua profundidade e na sua extensão. É, acima de
tudo, um grito de alerta, que todos devemos ouvi-lo,
pois aqueles que fizerem •ouvidos de mercador", estarão na contra-mão dos anseios da sociedade.
Muito obrigado.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a esperada marcha dos sem-terra sobre Brasília está acontecendo
em clima de paz, e sem que a cidade SQ sinta sitiada
para cumprir a sua rotina de trabalho. o temor de
que a presença de 60 mil trabalhadores de todas regiões do país pudesse criar um indesejável clima de
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tensão na Capital Federal está afastado, e a minha
esperança é de que os espíritos se mantenham desarmados até o encontro de amanhã com o Presidente da República. A pressão pela Reforma Agrária
é legítima, e tem o apoio do povo brasileiro, que na
sua grande maioria deseja um país mais justo e uma
sociedade mais preocupada com os seus excluídos.

É incontestável que as lideranças do movimento conseguiram conscientizar o País para a necessidade da Reforma Agrária, e que a concretização da
marcha acaba tendo um sabor de vitória. Todas as
pesquisas mostram a tendência dominante de apoio
à luta dos sem-terra, com as ressalvas contrárias à
radicalização. É de esperar, por isso mesmo, que
predomine o mais amplo respeito aos valores pacifistas que são parte inseparável de nossa cultura de
povo civilizado. As condições políticas aluais são absolutamente favoráveis ao diálogo, e a prova disso é
a disposição do Presidente Fernando Henrique Cardoso de abrir seu gabinete para conversar.
Mas não basta conversar. É preciso agir, porque
a Reforma Agrária não é uma questão acadêmica,
mas uma questão ao mesmo tempo social, política e
económica que exige decisões e resultados imediatos.
Se o problema estivesse sendo resolvido, a marcha
sobre Brasflia não seria um sucesso de mobilização,
como está sendo. Ninguém pressiona por pressionar,
ninguém radicaliza por radicalizar, até por princípios
elementares de estratégia política. Infelizmente, temos
o vicio cultural do gabinete, do processo, do carimbo e
da longa peregrinação das decisões e escaninhos burocráticos dispensáveis. É a cultura autárquica que faz
parte do nosso subdesenvoMmento intelectual.
Tenho uma sugestão ao Presidente. Mande
seus ouvidores de confiança aos acampamentos
para ver o que é farsa política e o que é miséria. O
senhor vai ver que há milhares de acampados esperando promessas de meses e meses que não são
cumpridas. Aqui mesmo, bem pertinho do Palácio do
Planalto, o que está acontecendo no município de
Rores pode ser uma boa amostragem entre o discurso e a prática. São trabalhadores, mulheres e
crianças sem comida, sem escola, sem assistência
médica e sem esperança. E eles estão lá, cansados
de ter paciência e esgotados na capacidade de resistir ao desgaste moral. Volto a reconhecer que o
Presidr ·te tem boa vontade, mas ressalvo que ele
ainda não sentiu a dimensão desse grande drama
social. Nesse sentido, outra sugestão que quero fazer a Sua Excelência é que leia com os olhos imparciais do sociólogo o artigo que escreveu hoje, na Folha de S.Paulo, Sr. José Rainha Júnior. O dirigente
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do MST alerta para o abismo entre o discurso e a realidade, ou seja. para as profundas diferenças entre as intenções e os fatos. Pondera que, 'quando essa cilerença se aprofunda, é natural que a população reaja, indo
para as ruas em mobilizações populares'. E repele os
números oficiais divulgados pelo governo sobre os assentamentos e as ações objetivas efetivamente realizadas. O Presidente tem o dever de checar o conteúdo da
denúncia e punir quem mentiu, se o confronto entre as
versões e os fatos der razão ao Sr. Rainha.
Em dezembro do ano passado, o Dr. Francisco
Graziano, amigo do Presidente e ex-presidente do Incra, defendeu corajosamente a igualdade de direitos
de cidadania entre os sem-terra e os mini e pequenos
proprietários rurais. Ele dizia que os primeiros têm poder de organização e pressão, enquanto os outros vivem sob o estigma do isolamento silencioso das políticas oficiais, onde faltam créditos, insumos e assistência técnica, e onde sobram os rigores dos juros altos,
das excessivas normas burocráticas e dos prazos fatais no resgate dos financiamentos. Mantenho a mesma posição de apoio que manifestei na época, e continuo achando que o direito de acesso à terra é legítimo,
tanto quanto é legitimo proteger os que já a possuem.
Para mim, tanto as teses do Sr. Rainha quanto
as que foram defendidas pelo antigo presidente do Incra estão corretas, dentro da preocupação mais ampla
de fazer uma autêntica reforma que não exclua os que
que."efTl ter o seu quinhão para cultivar, mas que também não abandone à própria sorte os que podem ser
os sem-terra de amanhã. Eu só acrescentaria, para
completar, que a municipalização da politica nacional
de Reforma Agrária pode vir a ser a solução mágica
para os desencontros crOnicas em que nos debatemos
há várias décadas de esperanças frustradas.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos.
Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 1Bh30min.)
(OS 12042197)
AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

17-4-97
Quinta-feira
-12:30
14:30

Senhor Amin Gemayel, ex-P:esidente do
Líbano
-

Sessão Plenária do Senado Federal
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Ata da 43ª Sessao Nao Deliberativa
em 18 de abril de 1997
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura
Presidência da Sra.: Emília Fernandes, dos Srs. Va/mir Campelo
e Ademir Andrade e da Sra. Marina Silva
(Inicia-se a sessão às 9h)

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, Expediente que será lido pelo Sr.
1• Secretário em exercício, Senador Romero Jucá.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

PARECERES
PARECER N° 143, DE 1997
Da Comissão de Assuntos Econõmicos sobre a Mensagem n• 168, de 1996
(Mensagem n• 419, de 10.05.96, na origem), que encaminha ao Senado Federal
a Programação Monetária relativa ao 2"
trimestre de 1996, com estimativas das
faixas de variação dos principais agregados monetários, análise da evolução da
economia nacional prevista para o trimestre e as justificativas pertinentes."
Relator: Senador Esperidião Amin
Conforme estabelece o§ 1° do inciso 11 do art. 6°
da Lei n• 9.069, de 29 de junho de 1995, o Sr. Presidente da República encaminha ao Senado Federal,
acompanhada de Exposição de Motivos do Sr. Ministro
da Fazenda, "a Programação Monetária relativa ao segundo trimestre de 1996, com estimativas das faixas
de variação dos principais agregados monetários, análise da evolução da economia nacional prevista para o
trimestre e as justificativas pertinentes."
De acordo com a norma citada, o Banco Central do Brasil suometeu, em 7-5-96, ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, a Programação
Monetária relativa ao segundo trimestre de 1996
que, aprovada, é, portanto, submetida à Comissão
de Assuntos Econõmicos desta Casa, nos termos do
§ 1•. art. e• da Lei n• 9.069, de 29 de junho de 1995.
A esta Comissão, conforme disposto no § 2• do
art. 6° da citada Lei, caoe emitir Parecer sobre a

Programação Monetária que, desse modo, servirá de
base para aprovaÇâcnm refeição ln totum da matéria
pelo Congresso Nacional. vedada a introdução de
- qualquer aJteraçção (3"~dOaitSOâa mesmateí).
-=:_ . Do po-nto de vista institucional do Pais, nao oevemos ter a meno(âuviâa sõ5re aooa evolução que
teve o tratamento de matéria tão relevante para a
vida econõmica nacional. Enquanto a Lei n•
4.595/64 estabelecia mecanismos quase automáticos de emissão de moeda pelo Poder Executivo, o
disposto na Lei n° 9.069/95 traz dentro do Congresso Nacional a cc-responsabilidade nas decisões
quanto à evOluÇã()""âa -Oferta d-e moecfa e, consequentemente, das próprias taxas de juros a serem
praticadas pelos agentes econõmicos.
Passemos á análise do mérito da questão.

11- Mérito
Conforme a Lei estabeiPCe. a programação monetária deve conter as estimativas das faixas de variação
dos principais agregados monetários compatíveis com
dois aspectos macroeconõmicos fundamentais: a estabilidade da moeda e a evolução prevista da economia
nadonal no trimestre a que se refere a programação.
As estimativas do Banco Central para o 2" trimestre de 1996 foram feitas com base nos saldos
cjQsagr~gados no último mês do 1° trimestre do corrente ano,ce os limites para as emissões da moeda
fo'ª-m- estaJ>~~idos levando em consideração a inflação, o cr~scimento-do-PIB.-a-evoTuçao da taxa-de
juros, o desempenhado setro el<temo, o comportam_Elnto do_Iecsouro Nacional e a assistência de liquidez ao sistema financeiro.
Para tanto, foi considerada, de um lado, a evolução da economia brasileira no primeiro trimestre
de 1996, especialmente dos setores comercial e industrial (utilizaÇão dâ-capacidade produtiva e produção), do nível de emprego, da estabilidade dos preços, do comportamento das finanças públicas (resultados de caixa e dívida pública interna) e, obviament~,dº desempenho do setor externo da economia,
em seus aspectos comerCIBise-càmbíaL De outro
lado, considerou-se, nas estir!lativas, o comportamento dos_ ªg!ega~s fl10nE)tários nos 3 primeiros
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meses do ano, aestacando-se que a base monetária
atingiu R$18,0 bilhões (media diária) no final do trimestre, portanto acima do limite inferior de R$17,0
bilhões aprovado pelo CMN e submetido à CAE!SF,
caracterizando um crescimento de 15,1% em relação a março de 1995.
Todavia, não obstante essa evolução trimestral
(pela média dos saldos diários no trimestre janeiro-marçd96), o fato concreto é que houve uma expansão monetária superior à inflação registrada no mesmo período.
Com relação à evolução da base monetária ampliadçi,
destaca o fato de que este agregado alcançou R$137,2
bilhões em março, com crescimento de 71,1% com relação a março de 1995, mantendo-se dentro dos limites
previstos na programação monetária.
No que diz respeito aos meios de pagamentos
(como múltiplo da base monetária), observa-se que
estes seguiram a tendência de alta das taxas_de
crescimento da base monetária. Os meios de pagamento (MI) cresceram 29,8% em 12 meses; e o M4
cresceu 40%, mas se comportaram dentro do previsto pela programação monetária aprovada.
Ressaltamos que o exame do cenário cj_a evo- ·lução dos agregados monetários do 1• trimestre de
1996 é necessário porque foi com base nesse quadro que o Banco Central realizou a programação
monetária objeto de exame nesta Comissão.
Assim, destaca-se, desde logo, que o Banco
Central, ao relatar a evolução dos dados sobre a rnoec'a na economia, não menciona uma vez sequer o impacto da política seguida sobre uma das variáveis
mais importantes na economia: a taxa de juros e seus
i~actos micro e macroeconômicos efetivos (o efeito
crowding-out). Não se deve ter dúvidas quanto à eficácia de uma política monetária restritiva sobre a evolução do nível geral de preços: em condições próximas
à plena utilização da capacidade produtiva de uma
economia, há uma correlação positiva entre base monetária e inflação. A questão a ser analisada é em que
medida a sociedade está disposta a absorver o custo
social decorrente de tal política ou tem condições de o
fazer, e por quanto tempo. Os dirigentes do Banco
Central têm plena consciência do trade-off entre inflação e desemprego, mas não tocam nesta questão em
sua programação monetária.
Passemos, então, à avaliação da estimativa
dos agregados monetários apresentada pelas autoridades monetárias.
A programação está centrada na linha mestra
de atuação do governo: monitorar o nível de atividade económica, assegurando-se equilíbrio interno (i.
e, controle sobre o nível de expansão da demanda

interna). e posição saudável na área externa, de
modo que não haja pressões inflacionárias. Como o
nível de atividade do 1• trimestre esteve bastante arrefecido -com estimativa de creScimento do· PIB de
3o/~ em 1996, bajxo índiCe-di utilizaÇãO cJa capacida.c!El
industrial. instalada e_ déficits comerciais persistentes sabe-se que, sem reversão des5as -ie!xiências, não
será possível manter o equilfboo macroeconõmico parcialmente alcançado pela economia brasileira, especialmente a estabilidade de preços ancorada nas re~rvas cambiais e nas altas taxas de juros.
Assim, a previsão é a de que o baixo ritmo de atividade do 1• trimestre seja reproduzido no segundo trimestre, com o agravantede elevação temporária das
taxas de inflação.~ em decorrência-de efeitos sazonais,
aexe-rnpio de. reaíliste5salariaís -(ínclu51Ve o salãno mínimo), gastos com vestuário e aluguéis. A reversão do
aumento sazonal da inflação tenderia a ocorrer estanauSentéS,
atualmente, os mecanismos
automáticos de reindexação. e mantidas adeauadas as políticas monetária e fisea["(Qrifo nóSSoj
Em suma, a partir da estimativa de demanda
por moeda - obtidl:C pela utilização de um modelo
- ecõnométrico denominado Modelo de Correção de
Erros (MCE), que correlaciona meios de pagamentos verificados com índices de preços, taxa média de
juros dos títulos públicos federais e índices do PIB
trimestral -determinou-se o comportamento da base
monetária, i.e., da própria oferta de moeda através
-de ·estimativas do multiplicado monetário, em função
das regras de depósito compulsório sobre os depósitos à vista adotadas pelo Banco Central.
Da Programação destacaríamos os seguintes
agregados monetários:

.. do ·

como·

Evolução dos Agregados Monetários

Discriminação. 1995

1996
1~ Trl 2" Trl Ano

M1

266

23 4 231 31 3

Base restrita

207

18 o 18 2 21,_9

Base am_Qiiada

122 4

137214611612

M4

251 3

2635271,.2~1

obs: valores em óilhões de reais.
As projeções contemplam, obviamente, pressupostos sobre "trajetórias possíveis de taxas de juros
nominais, índices
inflação e da atividade económica", assim-como'j,re~_supostos para taxa do over
e da TA", premissas sobre o comportamento de fatores que expandem e contraem a base monetária

de
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etc., no periodo a que se reterem, ou seja, o sej:ju.
do trimestre de 1996.
Embora o Banco Central não explicite os pressupostos, depreende-se que toram consideradQs:
1. rigor no controle dos fatores que atuam so(Jre a
base monetária. objetivando um programa de rígi-_
da disciplina monetária; 2. estrita vigilância sobre
um agregado monetário mais amplo, do tipo M4,
de modo que o Banco Central possa exercer o seu
papel a partir de um passivo mais amplo do que a
própria base mon_etária _EU:tu~__c_ªRte as mudanças
na demanda por moeda resultantes da estabiliza~
ção - a exemplo da remonetizaçáo nos ativos
mais líquidos. como os luocios_çi_!'!_Ç!JrtQ_Qr.a:ZQ: dos
efeitos da conversã_Q__d_e parte da dívida pública
fora do Banco Central em papel-moeda e depÓsitos à v1sta: da evolução dos depósitos a prazo nos
bancos etc.; 3. uma política que "enseja, efetivamente. mudança de regime cujas condicionantes
são: a) qualidade na gestão das contas públicas;
b) neutralidade no impacto monetário do setor externo; e c) controle sobre a expansão do crédito doméstico". Vale dizer. disciplina no resultado operacional do Tesouro Nacional. de modo que.. haja eq_uilíbrio entre as receitas e as despesas de modo que
cubra. pelo menos em parte. os juros da dívida pública mterna e externa: 4. a necessidacje, eofi_rn.L.9~
"estrito controle sobre a demanda, mediante políticas monetàna e fiscal conservadoras de forma a
não pressionar os preços".

se a responsabiiÍéade aas autoridades monetárias
se restringisse a controlar a oferta de moeaa-e créCli--to dada a inarredável condição de estabifiâaâe da
moeda. O sistema económico. sobretudo o de um
-pais em deserivofliimentó, multá mais completo e
reciuei'; para.-óz-~queaeCiaEfm. éxpliclfaÇão das formulações propostas: Seguramente não é o caso da
programaçãqsooexame.
Em nosso entendimento. a gênese do problema
parece residir entre outras coisas, na estrutura da
própria lei, pois esta não estabelece prazos rígidos
para o envio da programaçao inonefáriaà~CAE; mas
á-ríglôez qüãilfô-a~oobfelilio das estimativas dos agregados monetários e a suficiente abertura
para os !onmuladores da pclítica. deixando, assim,
pra!íéamente semespâÇo para ·a·alTiã~o-do-con
gresso Nacional.
Não obstante as restrições apontadas e na expectativa do apnmoramento da política monetária
do País, somos tavoráve1s à aprovação da programação monetária anexa à Mensagem Presidencial
n• 168/96, nos termos âo -seguinte Projeto de Decretci[egislativo ·a. se~r submetido ao Congresso Nacional, conforme § 2 2 do art. 62 da Lei n2 9.069, de

e

esiabeTeee

29 ae furillc~(fe1995~PROJETO DE DECRETO u::::GISLATIVO
-N" 31. DE 1997
_,;prova a "programação monetária
relativa ao :29 trimestre cie 1996, com-estf.mativa das faixas de variação dos principais ãgregaoos -inonetarios;-ãífâlise da
evolução da economia nacional prevista
para o trimesfre__é_ ãs justificativas perti-nentes'':'

Do ponto de vista da teoria ec:onl>mi<:i! mo[l§.~~
ria, não há o que. questionar. em princípio, sobre a
fonmulação e as subseqüeJ)teE;_esJima1~ªs_d_ª_j)_ro
gramação sob exame.J:odav_!a,_h_<í que se ressaltar:_

ª

1. A programação não faz referência_s<J_brE!_
vanação estimada dos elementos que compõem a
Base Monetana restrita 1.e., entre os 19,7 e 26:6 pre:.
vistos. quando se retere__a_ papel-moeda em!tido e
quanto a reservas bancarias. Nesse sentid(),_é _importante salientar que a Exposição do Sr. Ministro
da Fazenda não faz referência guanto ao impacto
da programação sobre o lastro do He-ª1~~sp_ediiC<ª-::
mente ao Impacto das em1ssões de Real (se positivas ou negativas) vis-à-vis as reservas internacionais vinculadas à moeda nacional, conforme art. 32
da lei em v1gor.
-- --- -------

2. Do ponto de vista formal, a programação
atende ao disposto no inciso III do art.4 2 cja L~i n~
9.069/95 ao objetivara estabilidade da moeda. Todavia. náo explicita em nenhum momento _o çus!oda
estabilidade a part1r das taxas de juros utilizadas nas
estimativas da programação. Tudo se passa como

~----º

C.QI1gro;;?So_Ng<:_ional decreta:
Art_. 1°_Fic;&-ªProvada_ª-_programação monetária
relativa ao 2° trimestre de 1996: com estimativas das
ta.iX&â..Qt'l_ variação dos principais agregados monetários, análise da evolução da economia nacional pre_y_Lsta para õ-trime-sm:n~ as-JUstificativas pertinentes,
__no_s___rermos da Mensagerl' Presidencial n° 168/96,
~
de 1O de f'1aiQ de 1996.
Art 22 Este Oeçreto Leg1slativo entra em viqor
__na_data de sua publicação.
Sala das Comissões. 16 de abril de 1997. José Serra, Presidente - Esperidião Amin, Relator
-.::..::.Fernli'ni:to-Bezei-l-a-=-Jonas -Pinheiro- Eduar- do supllcy-:F=relias~llieto - ;Ifison Kleinübing waldeck orne las ...:~-.=rancelí11o Pereira·~ Jael de
· Hollândá··.:. casiído Maldãner-=·cou1innoJorgeõsmar-oilis ..: Ramez

'Feoot
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VI - zelar _pela liquioez e solvência das institui.. ções fioa_nc:_EJir<l._s; _
Vll - coordenar as políticas monetaria, creditícia,
LEI N° 4.595. DE 31 DE DEZEMBRO PE 1964
-orçamentária, fiscal e da dívida publica, tnterna e externa.
Dispó~ sobre a política e as instituiArt. 42 Compete privativamente ao Conselho
ções monetárias, bancárias e creditícias.
Monetário Nacional:
Cria o Co11seiho Monetário Nacional e dá
I - autorizar as emissões de papel-moeda (veoutras nrov1aéncias.
tado) as quais ficarão na prévia dependência de auCAPITULO 1
torização legislativa, quando se desttnarem ao finanDo Sistema Financeiro Nacional
ciamento direto, pelo Banco Central da República
Federativa do Brasil, das operações de crédito com
Art. 1° O Sistema .=inanceiro Nacional, eslruJu::...._ . _.o_ Tesouro Nacional, nos termos do art. 49 desta lei.
rado e regulado peta preser.!e iei, será constituído:
! - do CC~nsetilo Monetario Nacional;_
PARECER N° 144. DE 1997
li - ao Banco •.;8ntral da República Federativa
Da Comissão de Assuntos Econõmido Brasil;
cos sobre a Mensagem n• 205, de 1996
III- rio Be.nco '"'0 i3•2sil S.A.:
(Mensagem n• 714, de 30.7-96, na oriIV - ·:!O P.;mcc N<lc!orat do Desenvolvimento
gem), que encaminha ao Senado Federal
Económ;co;
'a- Programação Monetária relativa ao terV - das I"Jernats :nstitltições financeiras públiceiro trimestre de 1996, "com estimativas
cas e pnvaaas.
--das- faixas de variação dos principais
CAPiTULO 11
agregados monetários, análise da evoluDo Conselho Monetário Nacional
ção da economia nacional prevista para o
Art. 2° Fica extinto o Conselho da atual Supe.. _ Jrlm_~str~e justificativas pertinentes".
rintendência aa Moeda e do Crédito. e criado, err
- Relator: Senador Esperidlão Amin
substituição. o Cansemo Monetário Nacional, com_é
1-=- Retatorio
finalidade a e iorrnutar a oolitica da moeda <;l_dQ _c~_·
dtto. como prevtsto w.;s;a ;e:. ODJetivanao o progres·
1. Com a Mensagem n• 205. de 1996. o Sr.
so económtco e soc1a1 ao Pais.
.!".residente _da República submete à aprec:ação da
Art 3° A potinr:a ao Conselho Monetáno Nªçio·
.Comissão de Assuntos Econõmicos cesta Casa, a
nal ob1etivara:
_E'rogramação Monetária relativa ao terceiro trimestre
I - aoaptar o volume ·:lOs meios de pagamentc
do corrente exercício, 'com estimativas das faixas
às reats necessidade.s da sçonomia.. Qa~_ignaL._EL§..~
..de_v..adação dos principais agregados monetários.
processo de desenvolvimento;
_ .. .. .. _. _
..análise da evoluçã,o dª economia nactonal prevista
11 - regular o "Jalor tntemo da mo~da, para tan·
para o trimestre e justificativas pertinentes".
to prevenindo ou corriaindo os surtos inflacionário~
____ ·--2..A iniciativa está de acordo com o que estaou deflacionários de origem interna ou __extem-ª·--ª~
.belece.o § -~-d..QlL1Cis.O JLdo arUZda_Lel_n°9.Q6_9,.
depressõE:
económicas . P. outro!; aese:gu!I@Q.§
~de 2.0-de junho de 1995. segundo o qual a referida
oriundos de fenômenos coniuntura!s;
J?rogramação deverª ser submetida à Comissão de
III - regular o valor externo da moeda e o equi·
Assuntos Econõmicos do Senado Federal, uma vez
líbrio no balanço ae pagamento do País, tendo err
aprovada pelo Conselho Monetário Nacional.
vista a me!hor utilização dos recursos Elmoecl<! e.~:
~-..:LC_abe a_esta Corni~_ão,_llosterrnos do § 2°
trangeira;
do art. e• da citada Lei, emitir Parecer sobre a ProIV- orientar a aolicacão dos recursos das insti·
.gramação Monetária, de modo que o Congresso Natuições financeiras. nuer o!"!blicas. r::uer privaçlas
_cional delibere sobre a matéria. aprovando-a ou retendo em VISta ,Jrootc:ar. ras diferentes regiões de
jeitando-a in totum, em vista da veaaçáo de oua:País, ccndicões favor:~vei~ ~o cesenvolvimer.to_har·
quer alternção, coniorme estaoeiece c 'i 3°, do art.
6° da mesma Lei.
V- ··)rOp!c':~.:- ..: ·::r'·?r7 .' -:-::;~;,merHC das instituiçõ11 - Sobre o Mér~o'
es e dos nstrun~_er atus __ ::_·_ ::l_Li~~~lfO_s.__ ;:çm -~§t??___~
1. Em pr:metro tugar, oeve-se t>~sliicar â , émaior etictência co s:stem;'l se pagamEHltQs <>_Q!J.....rn.9·
cente evolução no tratamento tnstituctonat aesta
bilização de recursos:

172

ANAIS DO SENADO FEDERAL

qtoesião. Enquanto a Lei n• 4.595, de 1964, estabelecia mecanismos quase automáticos para a emissão de moeda pelo Poder Executivo, a Lei n•
9.069195, ao determinar que a Programação Monetária trimestral seja submetida ao exame do Senado
Federal e, em seguida ao Congresso Nacional, faz
com que ambos os Poderes da República sejam responsabilizados pelo comportamento da oferta de
moeda na economia. Compartilham, assim, por via
de conseqüência, as decisões sobre a evolução das
taxas de juros e dos demais agregados macroeconõmicos na economia nacional.
2. A Programação Monetária, que vem sendo
elaborada pelo Banco Central do Brasil e apreciada, .
inicialmente, pelo Conselho Monetário N~cional,
contém as estimativas das faixas de variação dos
principais agregados monetários, compatrveis com o
objetivo de assegurar a estabilidade da moeda- nacional, assim como a análise da evolução da economia para o trimestre a que se refere a programação,
de acordo com os incisos I e 11 do art. s• da Lei n•
9.069195, já citada.
3. A metodologia utilizada na elaboração da
Programação está baseada nos saldos dos agregados verificados nos trimestres anteriores e no comportamento da demanda por moeda, a partir de cenário-base de trajetórias prováveis de inflação, crescimento esperado do PIB, evolução da taxa de juros,
desempenho dõSetor externo, comportamento do
Tesouro Nacional e assistência de liquidez ao sistema financeiro.
4. O teste adequado da metodologia deve se
reportar aos fatos. Com efeito, a execução da programação no 2" trimestre/96, em termos absolutos,
foi efetivada dentro dos limites inferior e superior
previstos: a base monetária atingiu R$17,5 bilhões e
a oferta de moeda M1, R$24,0 bilhões, demonstrando uma evolução estável para o primeiro agregado
(variação em tomo de 20"/o em base de 12 meses) e
uma expansão para o segundo (35,4% no segundo
trimestre contra 27,4% em 1995).
Há que se destacar, nesse quadro monetário, o
fato de que as reservas internacionais atingiram US$
60 bilhões em fins de junho, portanto, com um
acréscimo de mais US$ 4.2 bilhões no período, refletindo um aumento de 79"/o nos últimos 12 meses,
em função sobretudo do ingresso de capitais estrangeiros atraídos pela estabilidade da economia e da
política cambial, que minimiza riscos nas operações
financeiras. Por outro lado, houve uma redução .gradual da taxa de juros, sendo que a taxa efetiva Selic
atingiu 26.5% a.a., em junho, comparativamente a
60.8% a.a., observada em junho de 1995. Ademais,
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cr.uc!:. :. Comitê de F • :tica M<lnelária-;-1'lonfigurando alterações na gestão da política monetária,
objetivando 'obter maior transparência no processo
decisório de definição das taxas de juros.'
4. Evolução dos agregados monetários
1995
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Programação monetária para 1996
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5. Conforme consta da Programação, as autoridades monetárias trabalham com uma estiimativa de PIB, para este ano, entre 2.5 e 3%, na expectativa, portanto, de uma retomada no 2° semestre, em função da politica de flexibilidade das
restrições monetárias e creditfcias, em especial:
relaxamento de restrições sobre o crédito e gradaUva redução da exigibilidade de recolhimento compulsório sobre os recursos à vista; arrefecimento
esperado em fatores que condicionaram a expansão da Base Monetária ampliada, tais como operações de assistência de liquidez, PROER, capitalização do Banco do Brasil, operações do setor externo e do Tesouro Nacional.
A flexibilização não implica, contudo, uma política monetária expansionista. Com efeito, a programação para o 3° trimestre, assiim como para o fechamento do ano de 1996, continuará sendo restritiva, conforme demonstra a evolução dos agregados
no quadro-aciima. As variações percentuais para a
base monetária restrita (papel-moeda emitido mais
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reservas bancárias) continuarão estáveis, em torno
de 20% em base anual, mas haverá uma desaceleração na taxa de crescimento de M1 (oferta de moeda entendida como papel-moeda em poder do público mais depósitos à vista), de 35,4% para 31,5%
(em 12 meses). Projeta-se uma forte co11tratação na
taxa de expansão da base ampliada (constituída
pela base monetária restrita acrescida dos compulsórios em espécie, exceto sobre depósito à vista, e
de títulos públicos federais), de 91,2% para 57,3% e
ao M4 (conce1to de liquidez abrangente e que inclui
o estoque nominal das aplicações em cadernetas de
poupança e títulos privados), de 40,6% para 30,7%.
A tra1etória de desaceleração prosseguirá, conforme
programação. até o final do corrente ano.
6. Embora não expliC~em a taxáâê irn~o anual
esperada na construção do cenário-base, destaca-se a
queda continuada desde o pico sazonal em janeiro de
1996 e o fato de que oscilações pontuais não têm se
propagado, como antigamente. Como se sabe, a taxa
de instalação anual tem estado ao redor de 15%.
7. Destarte, a flexibilização monetária, em um
quadro de rnflação estável e de 1·econhecida existência de capacidade ociosa na industria, não pressionaria os preços para cima, mantidas a desindexação
e a abertura da economia à concorrência externa.
8. Nesse sentido, a programação está fundada
na expectativa de continuidade da reversão dos resultados do Tesouro Nacional e do desempenho do saldo
comercial. Ou seja, espera-se que o saldo primário superavitário (que exclui os juros domésticos), da ordem
de R$3,6 bilhões no final do 12 semestre seja mantido
no segundo. De igual modo, espera-se que a tendência superavitária da balança comercial (déficit de
US$296 milhões no 12 semestre comparativamente ao
déficit de US$4,3 bilhões em igual período do ano anterior), assim como financiamento de déficit em contas
correntes sem perdas de reservas e ampliação do ingresso de capitais estrangeiros de longo prazo sejam
mantidos ao longo desse 2" semestre de 1996.
9. Em suma, as variações programadas para
os principais agregados monetários no 3° trimestre
de 1996 parecem-nos consistentes com a evolução
esperada das atividades económicas, embora as autoridades monetárias não explicitem na programação monetária a taxa de juros com as quais trabalharam o cenário-base. De qualquer forma, observase a tendência de redução gradual dos juros, como
acima mencionado.

11- Voto do Relator
Não obstante as escassas informações sobre a
evolução esperada dos juros, em decorrência da politica
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monetária, e na expectativa de que ambos os Poderes continuarão aprimorando o tratamento dado à
- questão, sornós favoraveis à aprovação da programação monetária, anexa à Mensagem Presidencial
n• 205, de 1996, nos tell!lOS do seguinte Projeto de
Decreto 'Legislativo a ser submetido ao Congresso
Nacional, conforme § 2" do art. 6" da Lei n• 9.069,
de 29 de junho de 1995:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 32, DE 1996

Aprova a "Programação Monetário relativa ao terceiro trimestre de 1996, com
_estimativas das faixas de variações dos
principais agregados monetários, análise
da evolução da economia nacional prevista
para o trimestre e justificativas pertinentes.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica aprovada a Programa Monetária relativa ao 3" trimestre de 1996, com estimativas das faixas de variações dos principais agregados monetários,
análise da evolução da economia nacional prevista
para o trimestre e as justificativas pertinentes, nos termos da Mensagem Presidencial n• 205, de 1996.
Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Sala da Comissão, em 16 de abril de 1997. José Serra, Presidente - Esperidlão Amln, Relator - Coutinho Jorge - Osmar Dias - Francelina
Pereira - Fernando Bezerra - Vilson Klelnüblng casildo Maldaner - Eduardo Supllcy - FreHas
Neto - Waldeck Ornelas - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - Ramez Tebet.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI N2 4.595, DE

31

DE DEZEMBRO DE 1964

. Dispõe sobre a política e as Instituições monetárias, bancárias e credltíclas.
Cria o Conselho Monetário Nacional e dá
outras providências.
·CAPITULO I
Do Sistema Financeiro Nacional
Art. 1• o Sistema Rnanceiro Nacional, estruturado e regulado pela presente Lei, será constituído:
I -do Conselho Monetário Nacional;
-11 - do-Banco Central da República Federativa
do Brasil;
III - do Banco do Brasil S.A;
IV - do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico;
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V - das demais instituições financeiras públicas e privadas.
CAPÍTULO 11
Do Conselho Monetário Nacional
Art. 2• Fica extinto o Conse.no da atual Superitendência da Moeda e do Crédito, e criado, em
substituição, o Conselho Monetário Nacional com a
finalidade de formular a política da moeda e do crédito, como previsto nesta lei, objetivando o progresso econõmico e social do País.
Art. 3° A política do Conselho Monetário Nacional objetivará:
I - adaptar o volume dos meios de pagamento
às reais necessidades da economia nacional e seu
processo de desenvolvimento;
11 - regular o vaior interno da moeda, para tanto preven;ndo ou corrigindo os surtos inflacionários
ou deflacionários de origem interna ou externa, as
depressões econõmicas e outros desequil•brios
oriundos de fenômenos conjunturais;
III - regular o valor externo da moeda e o equihbrio no balanço de pagamento do País, tendo em
vista a melhor utilização dos recursos em moeda estrangeira;
IV- orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, quer públicas, quer privadas,
tendo em vista propiciar, nas diferentes regiões do
País, condições favoráveis 3.0 desenvolvimento harmõnico da economia nacional;
V - propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros, com vistas à
maior eficiência do sistema de pagamentos e de mobilização de recursos;
VI - zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras;
VIl - coordenar as polític&, monetária, credítfcía,
orçamentária, fiscal e da dívida pública, interna e externa
Art. 4° Compete privativamente ao Conselho
Monetário Nacional:
I - autorizar as emissões de papel-moeda 0Jetado) as quais ficarão na prévia dependência de autorização legislativa, quando se destinarem ao financiamento direto, pelo Banco Central da República
Federativa do Brasil, das operações de crédito com
o Tesouro Nacional, nos termos do art. 49 desta Lei.
PARECER Nsr 145 DE 1997
Da Comissão de Assuntos Econômi-

cos, sobre a Mensagem n11 247, de 1996
(Mensagem n11 1.181, dt! 19-11-96, na origem), do Excelentíssimo Senhor Preslden-
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· !e da Repúbl!as, que encaminha ao Sena:::do_f~rn~- pi"Q9f"am.ação monetária relativa ao 411 trimestre de 1996, com estimativas das faixas de variação dos principais agregados monetários, análise da
evolução da economia nacional prevista
para o trimestre e as justificativas pertinentes.
Relator: Senador Vllson Kleinüblng

Conforme estabelece o§ 12 do inciso 11 do art.
6° da Lei n11 9.069, de 29 de junho de 1995, () Sr.
Presidente da República encaminha ao Senado Federal a programação monetária relativa ao quarto trimestre de 1996, com estimativas das faixas de variação dos principais agregados monetários, análise
da evolução da economia nacional prevista para o
trimestre e asjustificativas pertinenjes.
De acordo com a norma citada, o Banco Central
do Brasil submeteu, em 30..10..96, a programação monetária ao Conselho Monetário Nacional. Tendo sido
aprovada, a Programação foi encaminhada ao Senado
Federal em 9-11-96, e despachada à Comissão de Assuntos Econõmicos desta Casa em 21-11-00, nos ter. mos do § 1• do aJt. 6°Csa Lei n• 9.069/~,
·
_ ... A esta ComLs~o. conforme disposto no § 2" do
art. 6° da referida lei, cabe emitir pareeer sobre a
programação monetária que, desse modo, servirá de
base para aaprovação O!JrejE!ição!n totum da matéria pelo Congresso Nacional, vedada introdução
de qualquer alteração (§ 311 do art. 62 da mesma lei).
Não restam dúvidas que o tratamento dispensado pela Lei n• 9.069195, à operacionalização da polfti~~ I"TIQ~ ajrii:JcJiu ao_Ço_I]Qf!l§SO Nacional ~ CQ-IBS- _
ponsabilidade nas decisões quanto à evolução da oferta
· de moeda e, conseqüentemente, das próprias taxas de
juros a serem praticadas pelos agentes econõmicos.
Todavia, não há como negar que, mesmo
diante dessa formulação institucional mais aprimorada, o Poder Executivo vem dando conseqüência à
citada norma em prazos que, em verdade, reduzem
a possibilidade de uma efetiva participação do Congresso Nacional na formulação da programação
monetária trimestral. Assim, essa Programação,
que deveria ser submetida pelo Presidente do Banco Central ao Conselho Monetário Nacional no início do trimestre_,_ para prontQ errcªminharnento a
esta Comissão de Assuntos Econõmico:, somente
o fez em 30 de outubro de 1996.
Mais ainda, somente foi encaminhàda ao Senado Federal em 19-11-96, portanto transcorridos
quase dois meses do trimestre em referência, tornando assim, na prática, a apreciação da matéria

a
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pela Comissão de Assuntos Económicos de pouca
ou nenhuma conseqüência.
Ou seja, utiliza-se de prazos fluidos, ficando o
Poder Legislativo restringido no exercício de competência a ele atribuído nessa área monetária, uma
vez que, sobre esta matérfa, quando muito, terá uma
atuação meramente homologatória. Ou então, caso
rejeitasse a programação monetária, adotana decisão sem efeitos práticos e legais, simplesmente porque a Lei n• 9.069/95, em seu art. 62 , § 6° reza que
caso o Congresso Nacional não aprove a programação monetária até o final do primeiro mês do trimestre a que se destina, fica o Banco Central do Brasil
autorizado a executá-la até sua aprovação.
É de se ressaltar, ademais, que a Mensagem
sob exame se refere à programação monetária pretendida para o 4° trimestre de 1996, e somente naquele contexto faria sentido o exame de sua oportunidade. A programação monetária para o 4 2 trimestre de 1996 já foi executada pelo Banco Central, nos
tennos da própria Lei n• 9.069/95. Os efeitos produzidos por sua execução estão completados e sua reversão, senão impoo;sivel, não é condizente com a
aluai etapa do processo económico brasileiro.

Resta, portanto, a essa Comissão de Assuntos
Económicos dar cons-equên~ia às fonnalidades previstas na Lei n• 9.069/95, concedendo, em verdade,
homologação à programação monetária relativa ao
quarto trimestre de 1996.
Somos, em face do exposto, favoráveis à
aprovação da programação- rrrone1átía-relativa ao
quarto trimestre de 1996, nos termos do seguinte
Projeto de Decreto Legislativo, a ser submetido ao
Congresso Nacional, conforme o § 22 do art. 62 da
Lei n• 9.069, de 29 de junho de 1995:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 33, DE 1997

Aprova a programação monetária
relativa ao quarto trimestre de 1996.
O Congresso Nacional decreta:
Ar!. 1 FICa aprovada a Programação Mone1ária relativa ao quarto trimestre de 1996, oorn as metas indicativas da evolução dos principais agregados monetários.
Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Sala das Comtssôes, 16 de abril de 1997. José Serra. Presidente- Vilson Kleinübing Relator
- Fernando Bezerra - Eduardo Suplicy - Esperidião Amin - .ioel de Hollanda - Osmar Dias Francelina Pereira - Casildo Maldaner - Jcnas

°
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Pinheiro - Freitas Neto - Coatlnho Jorge - Wal- deck Ornelas - Ramez Tebet.
PARECER N2 146, DE 1997
Da Comissão de AssuntoS Econômi_cos_sobre_o_Ofício "S'' n• 28, de 1997 {Ofício PRESIJ12 574, de 11-3-97, na origem)
que "encaminha solicitação do Governo
do Estado da Bahla, para que possa contratar operação de crédHo junto ao Overseas Economic Cooperatlon Fund OECF, no valor de Y7.895.000.000 {sete
bilhões e oHocentos e noventa e cinco
milhões de ienes), equivalentes a
R$71.652.651,50, a preços de 29-11-96,
cujos recursos serão destinados a financiar o Programa de Saneamento Ambiental de Salvador e Cidades do Entorno da
Santos."
Bahla
de Todos---os
--- .. -----·-·
-·. ---~-

·~--

Relator: Senador Waldeck Ornelas
Vem à apreciação desta Comissão o Ofício ·s·
n• 28, de 1997, do Senhor Presidente do Banco
Central do Brasil, que encaminha solicitação do Governo do Estado da Bahia de autorização para contratação
de operação de crédito junto ao Overseas Economic
Cooperation Fund - OECF, no valor de Y?.895.000.000
(sete bilhões e oitocentos e noventa e cirx:o m1thães de
ienes). equiValentes aR$7i .652~651 ,so, PreçoS ae
11096.
recursos di operaÇão Sérao-destinados ao financiamento parcial do Programa de Sanel'lrnento
Alllbientarae Salvador e Cidades do Entorno da
Baía de Todos os Santos.
A operação em apreço obedece às seguintes
caracterfsticas:
a) valor pretendido: Y7.895.000.000 (sete bilhões, oitocentos e noventa e cinco milhões de ienes), equivalentes a R$71.652.651 ,50 (setenta e um
milhões, seiscentos e cinqüenta e dois mil, seiscentos e cinqüenta e um reais e cinqüenta centavos), a
preços de 29-11-96;
b) garantiddr: Repúolica-Feâerativa do Brasil;
c) juros: 4,0% a.a. sobre o saldo devedor do
principal, a partir de cada desembolso, exceto quando parte do empréstimo for destacada para cobrir
pagamentos a consultores, caso em que a taxa de
juros será de 2,3% a.a., sobre a parcela a ser destacada e a partir do respectivo desembolso;
d) juros de mora: 3% a.a. acima. da taxa operacional;
e) disponibilidade: 6 anos a partir da data de
entrada em vigor do acordo de empréstimo;

os

a

es-

--------------------------------------------
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f) destinação dos recursos: financiar o Programa de Saneamento Ambiental de Salvador e Cidades do Entorno da Bafa de Todos os Santos;
g) condições de pagamento:
-do prirdpal: em 37 (trinta e sete) parcelas semestrais, consecutivas e aproximadamente iguais,
vencendo-se a primeira após o perfodo de carência
de 7 (sete) anos;
- dos juros: semestralmente vencidos.
Acompanha a solicitação o parecer Dedip/Diare-97/155, do Banco Central do Brasil, que informa:
a) a contratação da operação em questão não
infringiria os limites de endividamento do Estado da
Bahia fixados com base na Resolução n° 69/95, do
Senado Federal, que rege a matéria;
b) sua efetivação 'atende à polftica de captação de recursos externos do Pafs'.
c) os requisitos exigidos pela referida Resolução encontram-se atendidos, no que tange a:
-autorização legislativa (Lei n° 6.871, de 17 de
julho de 1995);
-cumprimento do disposto nos arts. 27 e 212
da Constituição Federal, na Lei Complementar n•
82/95 e pleno exercfcio da competência tributária;
- adimplência junto às instituições do Sistema
Rnanceiro Nacional;
- credenciamento pelo Departamento de Capitais Estrangeiros - FIRCE; e
-Certificados de Quitação de Tributos, FGTS e
INSS.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
por sua vez, constatou o cumprimento das 'formalidades prévias à contratação', prescritas na
Constituição Federal, nas Resoluções do Senado Federal e nos demais instrumentos legais
pertinentes .(PGFN/COF/n° 396/97.) Observa
também, o mesmo Parecer, que inexiste no contrato disposição de 'natureza polftica, atentatória
à soberania nacional e à ordem Pública, contrária à Constituição e às leis brasileiras, bem assim que implique compensação automática de
débitos e créditos'.
Em razão do exposto, a relataria se manifesta
favoravelmente à solicitação do Governo do Estado
da Bahia, na forma do seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO H- 50, DE 1997
Autoriza a contratação de operação
de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor total de Y7.895.000.000 (sete bilhões e oitocentos e noventa e cinco milhões de le-
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nes) entre o Estado da Bahla e o Overseas Economlc Cooperatlon Fund OECF, destinada ao financiamento, parcial do l;'rograma de Saneamento Ambiental de Salvador e Cidades do Entorno
da Bahla de Todos os Santos.
O SenadÓ Federal resolve:
Art. 1° É o Governo do Estado da Bahia autorizado a contratar operação de crédito com o Overseas Economic Cooperation Fund- OECF.
Art. 2" É a República Federativa do Brasil.autorizada a conceder garantia à operação de crédito a
que se refere o art. 1g desta Resolução.
Art. JO A operação de crédito externo ora autorizada terá as seguintes caracteristicas:
a) Vaklr Pretendido: Y7.895.000.000 (sete bilhões,
oitocentos e noventa e cinco milhões de ienes), equivalentes a R$71.652.651,50 (setenta e um milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e
um reais e cinquenta centavos), a preços de 29-11-96;
b) Garantidor: República Federativa do Brasil;
c) Juros: 4,00/o a. a. sobre o saldo devedor do
principal, a partir de cada desembolso, exceto quando parte do empréstimo for destacada para cobrir
pagamentos a consultores, caso em que a taxa de
·juros será de 2,3% a. a. sobre a parcela a ser destacada e a partir do respectivo desembolso;
d) Juros de Mora: 3% a. a. acima da taxa operacional;
e) Disponibilidade: 6 anos a partir da data de
entrada em vigor do acordo de empréstimo;
f) Destinação dos Recursos: financiar o Programa de Saneamento Ambiental de Salvador e Cidades do Entorno da Baía de Todos os Santos;
g) Condições de Pagamento:
-doprincipat em 37 (trinta e sete) parcelas semestrais, consecutivas e aproximadamente iguais,
vencendo-se a primeira após o perfodo de carência
de 7 (sete) anos;
- Dos juros: semestralmente vencidos.
Art. 4° O prazo máximo para o exercfcio da presente autorização é de quinhentos e quarenta dias.
Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de abril de 1997. José Serra: Presidente - Waldeck Omelas: Relator
-Coutinho Jorge - Vllson Klelnubl~- Jonas PInheiro - Fernando Bezerra - Freitas Neto - Joel
de Hollanda - Caslldo Maldaner - Osmar Dias Francelina Pereira - Eduardo Supllcy - Esperldlão Amln- Ramez TebeL
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ANEXADO NOS TERMOS DO ART. 250 DO REGIMENTO INTERNO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N!! 27, DE 1997
(N° 369/96, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo, por troca
de Notas,
relatlVO a um emprést1mo
Japonês concedJ.do aos Estados de Santa Catar1na, Parana, Bah1a e Ceara
para Projetes Arnbienta1s,
celebrado
.entre o Governo da República Federa-

ti v a do BrasJ.l e o Governo do Japão,
em Brasil1a, em 26 de agosto de 1996.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art.

de

Necas,

1°

Fica aprovado o

relat1vo

a

um

texto do Acordo,

emprést1mo

Japonês

por troca

concedido

aos

Estados de Santa Catarina, Paraná, Bahia e Cê-ará p-ara PrOJetas
Ambienta1.s,

celebrado entre o

Gove_rno_ çia República Federativa

do Brasil e o Governo do Japão,

em Brasília,

em 26 de agosto

de 1996.
ún~co.

Parágrafo
Congresso
revisão

refer~do

do

complementares

que,

patr~rnônio

Art.

2c,.

su)ei tos

atas

Acordo,

nos

Federal,

Const~tul.ção

gravosos ao

Ficam

qua~squer

Nacional

que

bem

como

do

~nc~so

termos
acarretem

apl;'Q~aç~q___ do

à

possam

resultar

quaisquer
I

encargos

de

ou

art.

em

ajustes
49

da

comprom~ssos

nac1onal.

Este Decreto

Legislatl.VO entra em vl..gor na

data de sua publicacào

MENSAGEM NO 932, DE 1996
Senhores Membros do Congresso Nacional.
De confonnid.ade com o disposto no artigo 49, inciso I, da Constituição Federal,
submeto 8 elevada consideração de Vossas Excelências. acompanhado de: Exposição de Motivos do

Senhor M.inistro de Estado, Jnterino, das Relações Exteriores, o texto do Acordo, por troca de
Notas. relativo a um emprestimo japonês concedido aos Estados de Santa Catarina, Paraná, Bahia e

Cear .i para Projelos Ambienrais, celebrado entre o Governo da RepUblica Federativa do Brasil e o
Governo do Japão, em Brasilía, em 26 de agosto de 1996
Brasilia,

1ç

de outubro de 1996
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 428, DE 30 OE SETEMBRO DE 1996. DO SR
MINISTRO DE ESTADO DAS RElAÇÕES EXTERIORES

Excelentissimo Senhor Presidente da

Tenho

Excelência

o

d~

agosto

a

RepUblica~

consider~ção

honra de submeter·à alta

anexo texto do Acordo por troca de Notas,

Y

55,197

de

Feder~tiva

do

f~nanciamento

de

bilhões (cinqUenta e cinco bilhões e cento

de

e

noventa

milhões de ienes), por parte do Fundo de Caoperaç!o

Ultramarina

(OECF),

pa~a

a

implementação

de

Vossa

26

1996, pelo qual os Governos da República

Brasil e do Japão formalizam a futura conceseào de

sete

de

e

EconOrnica

projetes

quatro

ambientais no Brasil.
2.

do

Trata-se dos projetes de controle das enchentes da
Rio

Itajai; de melhoramento ambiental do Estado do

saneamento

Bacia

Paraná;

de

ambiental da Baia de Todos os Santos e de construção

de

usina de energia eólica no Estado do Ceará.
O Acordo formalizado por essa troca de

3'

de

importAncia

significativa, nAo só pelos

Notas

efeitos

reveste-se

positivos

campo ambiental, mas também, no plano econOmlco-social, tanto
favor~veis

candiçOea
'''
sete

da concessão das créditos {taxa de

prazo de amortização de dezoito anos e periodo de
anos), quanto pela contribuição em termos

de

pelas

juros

de

carência

de

aperfeiçoamento

c

da infra-estrutura existente e de melhoria da qualidade de vida
populações dos Estados de Santa Catarina, Paraná, Bahia e Ceará.

relaçao

a

inovador

da

serA

este

último

Estado,

ressalte-se,

no

ainda,

o

das
Em

aspecto

exploração do uso de energia alternativa, como

a

que

produzida pela usina de propulsão eólica a ser financiada

por

aquela instituição japonesa.
4.

Desejo

ademais,

a

importância

politica

instrumento, pela continuidade que confere à

presente
dos

destacar,

participação

financiamentos concessionais nipónicos em projetes

social,

a

ser

implementados

em

pontos

diversos

do

de

do

impacto

território

nacional.
S.
~~is

·1ossa

Tendo em vista o grande interesse em que se dê inicia,
b~sve

possivel, A execuç~dos projetas em

apreço,

Excelência a anexa minuta de Mensagem ao CongreSso

elevo

o
a

Nacional,
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que

~exto

o
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do Acordo a ser submet!do â apreciação do

Poder

Leg~slat1vo.

Respel~osamente,

Mlnlstro de

Exterlores

OAOC-1!/DPF/élEHA/01\l/

0\

/EF!'

Brasil ia, em

Senhor

Emb~ixador,

Tenho

a

nonra

C. de

]

de 199(..

de acusar recebimento da

Nota

de

Vossa

seguinte~

Excelência desta data, cujo teor é o

"Exceléncia,

Tenho
recentemente
e

do

n

honra

alcanç~do

de

confirmar

o

entre os representantes do Governo do

Governo da RepUblica Federativa do Brasil,

empréstimo

a

jap~nês

esforços

ser

concedido

desenvolvimento

e

com

a

a
a

a

um

promover

os

--~st.a_l?_i_liz~çã_o

as ndaçõP.s

amistosaS'

do1s paisrs.

tlS

um empréstimo em ienes Japoneses, até o montante

(I )

I.

f"

Japão

com relaç."io

vistas

fortalecer

econõm1ca da ReputJl ica r·~derativa do Bras i 1

entre

entendimento

seguinte

cinqUenta e cinco bilhoes e cento e noventa e sete milhões de
(V

55.197.000.000,00)

(doravante denominado Mo

ienes

Emprégtimo~}

aos Estados de ~anta Catarina, do Paraná, óa Bahia

concedido

de

será

e

do

Cearà (doravante denominados Mos Mutuários Brasileiros") pelo Fundo
Cooperação

de

Fundo"),

Econõmica

de

acordo

pertinente9,

para a

em

~nexo

com

Ultramarina
as_

le!s

(doravante

e

os

regulamentos

japoneses

implementação dos projetas enumerados na

(doravante denom1nada "a

Lista~),

"o

denominado

de acordo com a

lÀsta

alocação

"-ft[.lf!Clf i::dd.:: na LiFJta para cada projeto.

(2)
do

O Emprestimo será concedido nos termos de inciso (2)

p~ráçrafo

2 da Iniciativa dos •Fundos para

o

Desenvolvimento",

anunciada pP-lo Governo do Japão em 25 de junho de 1993.
(I)

2.
de

O Empréstimo será tornado dispon1vel mediantP

.!~orrlo~

emprestimos a serem firmados en•re os Mutuários Brasi·JpirnR P

Fundo.

Os

termos

~

as condições do

Empréstimo,

as::;im

r.omo

0
os
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acordos

de
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para sua utilização, serão regidos pelos
empréstimo, que conterão,

"inter

alia",

re:spedtivos
os

seguj ntes

principias:

(a}

o

prazo de amortização serâ

de

(18}

dezoito

anos, após um prazo de carência de sete (7) anos;
a taxa de juros se~á de quatro por

(b)
ao

ano.

Enttetanto,

destacada

for

consultores,
ess~

quando

ent!o

parte

a

taxa de

do

empréstimo

juros

(C)

ao~

para

cento

(8)

os projetas mencionados nos números I e
seis (6) anos para o projeto

número

a

ano; e

o periodo de desembolso será de oito

Lista;

a

aplicável

parcela serA de dois e três décimos por

(2,3\)

(4%)

pagamentoR

cobrir

para

cento

anos
2

da

mencionado

no

3 da Lista; e de sete (7) anos para

o

pro-

jeto

men_cionado no número 4 da Liste, a

partir

data

de

empréstimo

entrada em vigor do acordo

de

da

correspondente~

(2)

Cada

um

dos acordos de

empréstimo

mencionados

com

relação

inclusive

viabilidade,

à

quanto

no

a~tisfeito

inciso (1) acima Ger4 fírmado após o Fundo se consider4r

considerações

às

ambientais, do projeto a que se refere o acordo de empréstimo.

o período de desembolso

(3)

~encionado

(l) acima poderá ser estendido mediante a

inciso

na alinea

(c)

concordáncia

do
das

autor1dades interessadas dos dois Governos.
RepUblica

A

3.

Federativa

do

Brasil

a

garantirá
pag~mRnto

do principal do Empréstimo, assim como o

nmortízação

dos

juros a ele relativos.
4.

a

efetuados

fornecedores,
elegiveis,
firmados

em

à

pelas

agências

empreiteiros e/ou a

a

conformidade

P-ntre

necessários
sejam

p~gamP.ntofi

O Empréstimo eRtará dispnntvel para cobrir

( 1)

serem

P.les

para

com
a

executoras

bra!=õi lei nu:;

conRultorefi

cte

os contratos

compra

de

que

produtoR

implementação dos projetas, desde que

paises~fonte

venham

etou

(2)
mencionados

esse~

A

no

a

ser

serviços

tais

efetuadas nos paises-fonte elegiveis e se refirRm a

fabricados por

a

compras
produtos

paises ou a serviços por eles fornecidos.
det.enni nf.lção

dos

põis-es-fonte

inciso (1) flcima, será objeto de

acordo

elegíveis,
entre

as
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A11rnr líl<Hir>;;

llltPrPssadds

J-~mp1·Pst.imo

cnh 1 vP i r.,

~;rn

moAdn

'11JP.

r

usad<'t

para

que estabelecem,

da

serviços

Minter alia'',

ina.pllr<'lVf>lS nu

mencionados
aquisiçAo

"·

todos

os procedimentos de

procedimEntos

tais

inadequados.

1mpostos

0n

rlo

I ici t-açã.o

Isentará

O Gover'lo rli!. Republica Federativa do Brnsii
de

,;

Rrasil

rio

Federativa

RPpllhlica

serent sPgLJidos, exceto quando

a

l!!ICJ·"~dns

Funcin

r.obrir

nP.c:-essár1as

SP:J<1m

(1) do pnr~grafo 4 obedecerá As normas de

1nr.1sr.

tnt.P.rnac::lonal

·-1ns

local

que a aqu1siç~o dos produtos ejou

asseq 11 rarn

n

Governl)

o

fnrcm

poder<'! fõP.r

dns [H"O)et.n~;.

5.

Fundo,

Govt=-rnns.

do

trnplf"IIH'nl.aç.=io

no

rlo1s

Part·f'

( ')

rieApPA n s

dos

l8l

e

na

cobrados

taxas

RepUblica

J 11 r o~; de.- I P de. cor rentes.
rP.lnç.io no t.rnnspnrt.e.

iom

adquiri dos

rrorlut.o;;

nos

termos

o

F.mprést imo,

do

1narit·.imns· ciP.

no SPC)tJro

P

(.;ove.rno

ria

Re.pub I 1 rn

JUsta

t~onc:orrP.ncln

nnrtt 1rnn

pais(~s,

doif;

rios

na

ns empresas de

entre

RPpub 11

(~m

F'PCierat 1 v a

C:Ot'l

t'ornf•cJmPnt.o d!' prnrlutos t~/ou

pnraqr.-do 4,
tl

;>tJ.~

consonâncjn

cio

com

Rrn.s í 1,

na

no

serviços mli'!'nclon..=~cios no

Rf>publ ica

Federat.1va

o.

O Gov~rno ctn Republica

provta{~ncl~S

nPcessarlas,

hrnsliPirns nplicaveis,

(a)
P

o

contexto
inciso

l~is

e

(I)

cio
rlo

sun. entrada

e

para

o

Bras i I,

FPderativa do Rrasil

11P ncordo com as

par~

do

sP.guro

procC'diment.os

os

terão tecias .1s facilidades n~cess.=í.rias à

permar.P.n\.1<'!

de

e

navP.gação

tomarâ

as

regulame.-ntos

os

nssequrar que:

Empréstimo

exclus1vnm~nte

será

usado

para

os

forma

de

adequada

relacionados

proJetas

na Lista; e(b)

Empréstimo

e

t>fetiv.1ment.c,

prAsPnte

:o.
! hf>

se.-rão

mantidas
p~ra

os

e

usadas

fins

Ambito

do

conveniente

~stahelecidos

nu

Pntendim~nto.

O Governo da República

for so I i citado,

no

constrlJidas

instalações

as

for~~cPrá

Feder<!tiva do

ao Governo do Japão as

Rrasil

1

quando

informações

e
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os

relativos

dados

na

baseado

evolução

à

fornecida

informação

Abril 1997

implement.ação

d~

pelos

dos

projetas,

agências

Mutuários

exect;toras.

Os dois Governos manterão consultas bilaterais

11.

quando

surgir qualquer questão sabre os entendimentos ''já citados ou a

eles

referente.
Tenho

Nota
em

de resposta Oe Vossa F.xcelência, confirmando o
nomP.

do

Oat.a

escrtta

terem

GovPrno da República Federativa do

Nota e

~sta

passem

Arasil,

do
cio

s1do

recebimento,

pP.lo Governa

do

Japão,

Governo da República FedP.rativa

do

a

exposto

~cima

Acordo entre os dois Governos, o qual entrará

constJtulr
na

igualmente a honra de propor que

em

a

vigor

notificação

da

Brasil

informando

c.umpr1das as formalidades internas necessárias

para

a

Pntradn em v1gor do referido Acordo.
~proveito

a

oportunidade

para

apresentar

a

Vossa

EXCf>lênc1a os protestos da minha mais alta c_onsíder-ação.

Chi h i r o Tsukada
FmbalXA.(~or

F.xtrnrJrdinário f> PlenlpotP.n<:iár'io
junt.o ~o Governo da República

do .1npão

FPderatíva do Brasil

Lista

(montante mAximo em milhõP.s de

ienes)
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LAMPREIA

Ministro

Relações Exteriores

A Sua Exc~IP.ncia o Senhor
Cl!IHIRO TSUKAOA,
~mhaJxador Extraordinário e

Plenipotenc1ario do Japão.

CONSTITUIÇAO
'L EGISt.,::.ÇÁO CITADA

TtruLolV
DA 0RGANIZAÇÁO

oos

PoDERES

Do PoDER LEGISLATIVO

SE:ç,io II
DAS ATRIBUIÇÕES oo CoNGRESSO NACIONAL

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I- resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou ates internacionais

q~c- ~~-~~t_e_~ ~-nca:~~-s-~~-~~-'::~~~~:_~~-~-~~~-~~-~~~,~~~~~-~i~~;.

(A

Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional)
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PÁRcCI::Fc N2 139, DE 1997
Da Comissão de Relações Exteriores sobre o Projeto de Decreto Legislativo no 27, de 1997 (n2 369, de 1996, na Câmara dos Deputados), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que "aprova o texto do Acordo, por troca de Notas,
relativo a um empréstimo japonês concedido aos Estados de Santa Catarina, Paraná, Bahia e Ceará para projetos ambientais, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo do Japão, em 26 de agosto de 1996".
Relator: Senador C8siido Maldaner
I - Relatório
A Câmara dos Deputados enviou à apreciação
do Senado Federal, após tramitação e aprovação
naquela Casa Legislativa, o Projeto de Decreto Legislativo n2 27, de 1997 (Projeto de Decreto Legislativo n° 369-8, de 1996, na Casa de origem), de ini·
ciativa do Senhor Presidente da República, que
•aprova o texto do Acordo, por troca de Notas, relativo a um empréstimo japonês concedido aos Estados
de Santa Catarina, Paraná, Bahia e Ceará, para projetas ambientais, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Japão,
em 26 de agosto de 1996", ora relatado na Comissão de Relações Exteriores.
A proposição ora analisada pretende ratificar o
referido acordo, celebrado entre os dois países, consoante o disposto no art. 49, I, da Constituição Federal, que atribui competência exclusiva ao Congresso
Nacional para •resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao património
nacional."
A proposição em pauta foi enviada à Câmara
dos Deputados, nos termos constitucionais, em 12
de outubro de 1996, acompanhada da correspondente Exposição de Motivos n° 428/MRE, de 30-de
setembro de 1996, do Senhor Ministro de Estado interino das Relações Exteriores.
Na referida Exposição de Motivos, assinala o
signatário que:
"Trata-se dos projetas de controle das
enchentes do Rio ltajaí, de melhoramento
ambiental do Estado do Paraná, de saneamento ambiental da Saia de Todos os Santos e de construção de usina de energia eólica no Estado do Ceará.

O Acordo formalizado por essa troca
de Notas reveste-se de importância significativa, não só pelos efeitos positivos no campo
ambiental, mas também, no plano económicosocial, tanto pelas condições favoráveis de
concessão dos créditos (taxa de juros de 4%,
prazo de amortização de dezoito anos e período de carência de sete anos), quanto pela
contribuição em termos de aperfeiçoamento
da infra-estrutura existente de melhoria de
qualidade de vida das populações.. :
Na Câmara dos Deputados, a matéria foi encaminhada às Comissões de Constituição e Justiça e
de Redação, de Relações Exteriores, de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e de Minorias, e de Fi·
nanças e Tributação, tendo sido aprovada pelas referidas Comissões, bem como pelo Plenário da Câmara dosDeputados:
Ao Projeto de Decreto Legislativo n° 27. de
1997, não foram apresentadas emendas, na Comissão d_e_Re_lações Exteriores.
É o Relatório.
11- Parecer

Primeiramente, deve-se observar que a proposição em pauta cumpre os requisitos de iniciati~a
previstos no art. 84, III, bem como de competência,
previstos no art. 49, I, todos da Constitui.ção Fed~:SI.
Igualmente, não se configura qualquer obtce JUndtco
ao que ora se propõe, vez que cabe efetivamente ao
Poder Executivo Federal a celebração de acordos
da espécie.
Quanto ao mérito, trata-se indubitavelmente de
proposição das mais meritórias, uma vez que o
Acordo por ela abrangido reveste-se da matar Importância para os Estados a serem beneficiados, bem
como configura oportunidade das mais favoráveis
para a consecução de recursos externos para ações
de qualidade ambiental.
Importante ressaltar que, decorrentes do Acordo ora em análise, deverão ser formalizados os empréstimos nele previstos, e tais empréstimos, co~
soante o disposto no art. 52, Vil e VIII, da ConstitUI·
ção Federal, deverão ser objeto de apreciação específica pelo Senado Federal, nos termos da Resolu·
çãn n° 69, de 1995, desta Casa.
III- Voto
Pelo exposto, sou a favor dà aprovação do
Projeto de Decreto Legislativo n2 27, de 1997, ora
relatado, na forma encaminhada pela Câmara dos
Deputados.
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Sala das Comissões, 10 de abril de 1997. José Sarney, Presidente- Casildo Maldaner, Relator - Joel de Hollanda - Abdias Nascimento Roberto Freire - Benedlta da Silva - Bello Parga
- Lúdio Coelho - José Agriplno- Romeu Tu ma Bernardo Cabral - Carlos Wilson.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, mensagem presidencial que
será lida pelo Sr. 1° Secretário, Senador Romero
Jucá.
É lida a seguinte:

MENSAGEM N2 236, de 1997- CN
(NO 457197, na origem)
Senhores Membros do Congresso Nacional,
1::m cumprimento ao preceito constitucional do
art. 84, inciso XXIV, encaminho para exame de Vossas Excelências os volumes anexos, que compreendem as contas do Governo Federal relativas ao
exercício financeiro de 1996.
Brasflia, 17 de abril de 1997 - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO.
E.M. 208/MF
Brasnia, 17 de abril de 1997
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à elevada consideração de Vossa Excelência, para posterior encaminhamento ao Congresso Nacional, os Balanços Gerais da União, compostos de quatro volumes.
2. O Volume I, denominado Relatório, contém
informações sobre a execução orçamentária e atividades do Poder Executivo. Os volumes 11 e III apresentam os Balanços e Demonstrações Orçamentárias, em vários níveis e aberturas, enquanto o Volume IV apresenta o Orçamento de Investimento das
Empresas Estatais.
3. As peças acima referidas constituem a Prestação de Contas do Presidente da República, que
devem ser encaminhadas ao Congresso Nacional,
consoante as disposições do inciso XXIV do art. 84
da Constituição Federal.
Respeitosamente, - Pedro Sampaio Malan Ministro de Estado da Fazenda.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A
mensagem que acaba de ser lida será remetida ao
Tribunal de Contas da União, de acordo com o disposto no art. 71, inciso I, daConstituição Federal.

A Presidênc_ia_tªrá_a_devl<ta comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Os
Projetas de Decreto Legislativo n2s 31, 32 e 33, de
1997, resultantes de pareceres lidos anteriormente,
ficarão perante a Mesa durante cinco dias úteis, a
fim de receberem emendas, nos termos do art. 235,
11, "f", do Regimento Interno, combinado com o art.
42 da Resolução n• 3_7, de 1995, do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O
Projeto de Resolução ~~ 50, de 1997, resultante de
parecer lido anteriormente, ficará perante a Mesa
durante cinco dias úteis, a fim de receber emendas,
nos termos do art. 235, 11, "!",do Regimento Interno,
combinado com o art. 4.1! da Resolução nS1. 37, de
1995, do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Esgotou-se ontem o prazo preiiisfo no art. 91, § 32, do
Regimento lntefrnb, sem quetenha sido interposto
recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, das
seguintes matérias:
- Projeto de l_ei do Senado nS1. 122, de 1995, de
autoria do Senador Roberto Requião, que estabelece medidas de proteção aos interesses brasileiros
contra práticas discriminatórias adotadas por outros
países;
- Projeto de Lei do Senado nS1. 59, de 1996, de
autoria do Senador Carlos Patrocínio, que estabelece a obrigatoriedade da inclusão de eclusas e de
equipamentos e procedimentos de proteção à fauna
aquática dos cursos dágua, quando da construção
de barragens; e
..c Projeto de Lei do Senador nS1. 181, de 1996,
de autoria do Senador Júlio Campos, que dispõe sobre áreas de preservação permanente situadas ao
redor de represas hidrelétricas.
As matérias foram aprovadas conclusivamente
pelas Comissões de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, e de Assuntos Sociais.
Os Projetas vão à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Romero Jucá.
São lidos os seguintes:
OFICIO N° 097/97
Brasília, 16 de abril de 1997
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, em substituição aos Deputados Paulo Heslander e Duilio Pisaneschi, os Senhores Deputados
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Philemon R'odri"gues (PIB-MG) e Roberto Jefferson
(PTB-RJ), para comporem, na qualidade de Titular e
Suplente, respectivamente, a Comissão Especial
destinada a analisar a Medida Provisória n•
1.550138, de 1997, que "organiza e disciplina os Sistemas de Controle Interno e de Planejamento e de
Orçamento do Poder Executivo, e dá outras providências".
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e apreço. - Deputado Paulo Heslander - Líder do PTB.
OFfCIO N2 098/97
Brasília, 16 de abril de 1997
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, em substituição aos Deputados Paulo Heslander e Dullio Pisaneschi, os Senhores Deputados
Israel Pinheiro Filho (PTB-MG) e Murilo Domingos
(PTB-MT), para comporem, na qualidade de Titular e
Suplente, respectivamente, a Comissão Especial
destinada a analisar a Medida Provisória n2 1.540-23
de 1997, que "dispõe sobre medidas complementares ao Plano real e dá outras providências".
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e apreço. Deputado Paulo Heslander
- Líder do PTB.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Serão feitas as substituições solicitadas
O SR. FRANCEUNO PEREIRA - Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Francelina Pereira, como Líder, por cinco minutos, para uma comunicação de interesse partidário, nos termos do art. 14,
11, a, do Regimento Interno.
O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL - MG.
Como Líder, para uma comunicação. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, sem a menor dúvida a mais importante
Comissão do Congresso, acaba de instalar-se sob a
Presidência do nobre Senador, nosso colega, Ney
Suassuna, tendo como Relator o Deputado Aracely
de Paula. O Senador Suassuna é uma das mais expressivas lideranças políticas em seu Estado, a Parafba, e o Relator, Deputado Aracely de Paula, um
político de grande dinamismo, credibilidade e prestígio em Minas Gerais.
Participando ativamente das atividades políticas desde 1967, ern Araxá, no Alto Para1ba, o Depu-
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tado Aracely de Paula governou aquele Município
em duas oportumdades~ Por um longo período de
doze anos, realizou uma profícua administração, que
o credenciou a ocupar, em duas legislaturas, uma
cadeira na Câmara dós Deputados.
Os novos dirigentes da Comissão de Orçamento assumem o compromisso de timààtuação incisiva
. nosentido-doconfínuo apeife[Çóamento da analiSe e
·apreciação da peçi-orçamentafla:-A:Iimenlãm a justa
expectativa de que o Orçamento Público, que evoluiu ao longo dos anos, torne-se, de fato, um instrumentodeação dó Exeeulivonáefe!ivação da políti-ca-de-desenvolvimento, com ênfase para os investi·
mentos sociais.
Contudo, Sr. Presidente, para que o Orçamento seja fielmente executado, é indispensável que
nós, os Congressistas, assumamos o firme compromisso de aperfeiçoar seu processo de análise e votação.
A Comissão procurará, mediante um contato
direto com o Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso e de seus Ministros, conhecer as necessidades mais urgentes nos campos social, económico e cultural do País. Essa atividade já se inicia
com o acompanhamento do processo de elaboração
do Orçamento, que ocorrerá no âmbito do Ministério
do Planejamento.
Esse processo se inicia com a apreciação, no
primeiro semestre de cada ano, da Lei de Diretrtzes
e Bases Orçamentárias - LDO, que, como o seu
próprio nome diz, destina-se a estabelecer as regras
que devem presidir a votação do Orçamento Geral
da União.
Toda essa atividade de aprimoramento da Lei
de Meios tem exigido muita dedicação e um extenuante trabalho da parte da Comissão de Orçamento, sobretudo da Relataria. Sua mais importante atribuição é concentrar todas as demandas e ajustá-las
às disponibilidades efetivas das receitas e às limitações impostas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.
A propósito, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, contendo normas de elaboração e execução do Orçamento Geral da União para o exercício de 1998, já se encontra no Congresso. A primeira tarefa da nova Comissão de Orçamentos é justamente emitir parecer sobre esse importante projeto.
Com certeza, Sr. Presidente, a forma mais eficaz de alcançar esse objetivo é antecipar o prazo de
remessa do projeto de lei ao Congre'sso, que, alUaimente, é 31 de agosto do ano anterior à sua vigência.
Estamos convencidos, Sr. Presidente, de que a
nova Comissão de Orçamento dará continuidade ao
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estorc;o ..:JUe até agora tem sido feito no sentido de

aprimorar a votação da mais importante matéria submetida pelo Executivo ao Legislativo.
Ao final, dirijo-me às lideranças políticas do
~lto Paraíba, aos mineiros e, de forma especial, aos
lideres da cidade de Araxá, que assistiram à solenidade de instalação da Comissão de Orçamento no
plenário do Senado da República.
Estive presente à solenidade e registrei o contentamento e o orgulho dos líderes de Araxá ao verem o coestaduano ilustre, Aracely de Paula, ocupar
um dos postos mais importantes da vida econômica
e financeira do Brasil.
De nossa parte, estaremos atentos ao desempenho da nova Comissão, no pressuposto de que
desen_volva um trabalho de extrema claridade e que
ela nao permita a sua transformação, por melhor
que seja, em instrumento a serviço de interesses
particulares ou de grupos econômicos.
O Orçamento Público é um documento do Brasil e só chegam à Presidência da Comissão e à sua
Relataria os homens públicos comprometidos com a
probidade e a honradez.
. O Deputado Aracely de Paula e o Senador Ney
Suassuna, como de resto toda a Comissão, trabalharão com isenção e patriotismo para que o Orçamento seja um instrumento de maior credibilidade e
de conseqüências positivas para os cento e sessenta milhões de brasileiros que compõem esta grande
Nação.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo}- Concedo a palavra ao nobre Senador Joel de Hollanda.
S. Ex" dispõe de até 20 minutos para o seu promiil~
c1amemo.
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL - PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sr-s e
Srs. Senadores, no próximo dia 21 de abril estaremos comemorando o vigésimo-quinto aniversário da
criação da Rede Globo Nordeste, que tantos e tão
relevantes serviços tem prestado à nossa Região,
em especial ao Estado de Pernambuco, onde está
sediada.
É uma data muito significativa porque, sem dúvida alguma, a entrada em funcionamento de uma
Rede como essa - de forte penetração junto ao público - teve impactos tremendamente positivos sobre a vida econômica e social da coletividade a que
veio atender.
Eu poderia destacar aqui os incontáveis benefícios prestado~ pela Rede Globo Nordeste, mas quero me ater IniCialmente à valorização da cultura local. Desde a sua fundação, a Rede Globo Nordeste
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tem-se empenhado em criar programas que incentivem os talentos regionais. Dentre esses programas,
destacam-se os que tratam da música, uma das manifestações mais ricas da nossa terra. "Frevança•,
"Canta Nordeste", "Forró", "São João" e "Folia Geral" são programas que exemplificam esse empenho
na promoção de valores nordestinos.
Aliás, já ao nascer, a Rede Globo Nordeste
apoiava decisivamente os talentos da Região. O
primeiro programa levado ao ar pela Rede, que iniciava seus trabalhos foi justamente "A Discoteca
do Chacrinha", apresentado por Abelardo Barbosa
- o famoso C_hacrinha, maior animador de programas ·de auditório da televisão brasileira -, nascido
na cidade pernambucana de Surubim. Na área administrativa, a Rede teve inicialmente o comando
de Antônio Lucena, paraibano, homem de. rádio e
televisão, que desencadeou esse processo de divulgação e engrandecimento das coisas de nossa
terra.
Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, depois
de Antônio Lucena, passaram pela direção da Rede
Globo Nordeste o carioca Paulo César Ferreira e
· leopoiOO Collor de Melo, de família originária do Estado de Alagoas. As transmissões, inicialmente centradas em Recife, foram estendidas depois para a
Paraíba e o Aio Grande do Norte, bem como para o
interior do próprio Estado de Pernambuco. Em 1983,
a direção passou a ser exercida por Cléo Nicéas,
~rnambucano de Carpina, que aprofundou os laços
oa. empresa· com a· Regiao. AinâilCno)t:f no ·cargo;Ciéo Nicéas dirige a Rede Globo Nordeste segundo
os ditames da modema administração, que manda
agir ''>Calmante mas sempre pensando em termos
glob<. >.
Provas de entrosamento da Rede Globo Nordeste com a Região são os programas "Minutos no
Campus• e "Uniglobo", por meio dos quais a empresa repassou ao meio acadêmico, sem Onus, a oportunidade de travar um proveitoso diálogo com o público pernambucano. É importante destacar que o
"Globo Comunidade" - realizado pela emissora em
todos os Estado onde atua - foi criado no Nordeste.
Programas especiaiS, como "Ermida de Santelmo" e
"A Promessa de Jeremias", totalmente produzidos
no Recife, ganharam destaque nacional pelo excelente nível de qualidade que lograram alcançar. Por
fim, para se ter uma idéia do que a Rede Globo Nordest-e oode fazer para projetar a imagem da Região
no resto d,; Pafs, basta lembrar que no Sábado de
Zé Pereira, cerca de setenta por cento dos flashes
nacionais foram produzidos pelo jornalismo da Rede
Globo Nordeste.
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Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a televisão surgiu no Brasil em 1950 - por iniciativa do jornalista paraibano Assis Chateaubriand Bandeira de
Melo, criador dos Diários Associados -, quando entrou no ar a TV Tupi, canal 3, de São Paulo. O crescimento desse novo veículo de comunicação foi vertiginoso em nosso País. Já no nascedouro da televisão brasileira tivemos as primeiras novelas, que em função de sua empatia ao público e do estágio
técnico alcançado - vieram a se transformar num
importante "produto" de exportação, com franca
aceitação em dezenas de nações.
Além das novelas, é de se destacar a importância do jornalismo televisivo. Pode-se dizer hoje,
sem medo de-errar, que o telejomalismo ?cabou se
transformando na principal fonte de informação para
a grande maioria da população brasileira.
Para sintetizar o papel exercido pela televisão
em nosso Pafs, gostaria de transcrever aqui parte de
um texto do publicitário Mauro Salles, publicado no
livro "TV ao Vivo".
Diz Mauro Salles:
"Sem desmerecer a contribuição do rádio e da imprensa, é possível afirmar, sem
medo de erro, que a televisão é a mfdia brasileira mais importante".
'Em menos de quatro décadas, o vídeo transformou a lace do pais. modificou
hábitos diários do povo, revolucionou a politica, impôs profundas alterações na cultura,
estabeleceu parâmetros de comportamento,
afetou a fala e inovou a língua_ dgs t>rasileiros.'
E acrescenta ainda este grande homem de Comunicação, que é Mauro Salles:
"Na economia, a televisão, como veículo publicitário, firmou-se como a mais
atuante ferramenta de venda de bens e serviços, imprimindo velocidade e eficiência à
roda da produção e do consumo, criando
novos estímulos e consagrando conceitos,
imagens e marcas.'
Destaca também Mauro Salles:
"De outra parte, a televisão se tram:formou na principal fonte ae informacão e ·1mfcia para as mais amplas camaa&s ~.~1 e3pG.>
!adores de todos os níveis, :adas as 1aades,
todas as classes, de todos os rincões deste
país.
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E assinala ainda esse pernambucano ilustre,
que é um dos maiores publicitários do Pais:
• A notícia, a reportagem, o discurso, o
ctebate, o comentário televisivo invadiram as
casas, os escritórios, as fábricas, as salas,
os quartos, trazendo o mundo para perto de
nós, e, de outra parte, levando-nos para
ll'jais perto do mundo."
"Do processo extremamente veloz,
. participam tanto os privilegiados da classe
média e os segmentos mais afortunados da
população quanto os pobres, os humildes,
os analfabetos, os marginais de toda sorte.
A televisão é uma mfdia democrática, niveladora, e seus avanços em todo o mundo tendem a reduzir desigualdades, a aplainar diferenças, a mudar os conceitos de status, a
criar uma poderosa forma de educação, sem
professores e sem salas de aula, que, pela
imagem, muda o conhecimento que temos
do mundo.'
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, penso
que os trechos acima retratam, de modo irretocável,
o papel que a televisão representou para o Brasil.
No caso da Rede Globo Nordeste, eu destacaria usando elementos da- análise de Mauro Salles- a
feição profundamente democrática que essa empresa assumiu na nossa região, que tem conhecidos
problemas de divisão de renda e de baixa escolaridade. É justamente nas comunidades mais pobres e
desassistidas que a televisão assume maior importância. Daf a origem de minhahomenagem à Rede
GfoboNordeste;-porocasião do seu vigésimo-quinto
aniversário .. Hom-enagem diiigiaànão só a seus ai retores, mas também ªtodos os seus jornalistas, técnicos e funcionários a(jministrativos, que juntos vêm
trabalhando com competência e dedicação para colocar no ar, ao longo de vinte e cinco anos, uma das
melhores televisões do Brasil.
Era isso o que queria dizer, Sr. Presidente,
agradecendo a V. Ex" a oportunidade que me foi
conferida.
Muito obrigado.
- O SR. PRESIDENTE (Valmir Campala) - Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, falo antes de
sair desta sessão para comparecer ao gabinete do
Presidente do Senado, a fim de participar de uma
reunião que teremos com-as lideranças do Movimento dos Sem-Teria-e () Presidente âo Seilado, a
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publico nas questões que envolvem terra foi votada.
Palmas ao Presidente e palmas ao Congresso Nacio• .,
.>or isso, acho que o Presidente Antonio Carlos
Magalhães teria condições de bater na mesa e dizer:
Vou reunir as lideranças, assim como reuni anteontem para as medidas provisórias, vou convidar o
Presidente da Câmara, vou conversar para debatermos a presença e a ação do Congresso Nacional
nessa questão, que, repito, é total.
Ponto n• 1: Os sem-terra. Não há dúvida. Mas
para quem não tem terra, não adianta dar terra, tem
que dar água, luz, estrada, semente, assessoria, e
tudo o mais. É verdade.
Ponto ~ 2: Quem já tem, o que fazer?
Ponto ~ 3: Uma politica agrfcola.
·
Ontem, li nos jornais que são US$60 bilhões
que a Europa dá como estfmulo fiscal e incentivo fiscal para a sua produção privada, para a agricultura US$60 bilhões! É o dinheiro que a Europa dá para
estimular a produção agrfcola, na forma de isenção,
de elaboração, na forma de dinheiro, pagando ao
agricultor para vender mais barato. É por isso que
hoje há superprodução de leite e de trigo na Europa,
que, com aquelas terras milenares, está tendo uma
produtividade de fazer inveja. Enquanto isso, as nossas terras, com meia dúzia de anos, já estão cansadas pela faHa de competência na sua produção.
Espero que essa reunião que será realizada
daqui a pouco seja produtiva, que o Sr. Antonio Carlos Magalhães não se resuma a ser social, simpático, risonho e a receber, com elegância, com fidalguia, a proposta, dizendo que a encaminhará simplesmente - esta é a sua missão e, fazendo isso, já
a está cumprindo -, mas que tenha a ousadia de
avançar, que tenha a ousadia de ir adiante, que tenha a ousadia de dizer que, sendo Presidente do
Congresso Nacional e tendo se sensibilizado com a
sessão de ontem porque o assunto é sério, a matéria terá prioridade nesta Casa, como deve ter. É isso
o que espero do Presidente.
O Sr. Bernardo Cabral- V. ExAme permite
um aparte?
O SR. PEDRO SIMON - Ouço V. ExA com o
maior prazer.
O Sr. Bernardo Cabral - Senador Pedro Simon, V. Ex- é uma das poucas lideranças neste Senado que pode abordar um assunto desses fora do
campo emocional. Tendo sido Ministro da Agricultura e Governador do seu Estado, V. ExA tem dois
campos de visão que poucos teriam e acabariam enveredando para um viés politico ao abordar um as-
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sunto dessa natureza, o que não é o caso do nobre
Senador, o que faz valer a pena ouvi-lo. Prime;ro, V.
Ex- é daquelas pessoas que não fogem à responsatribuna -:.: que é o local
bilidade--de-at>Ori:fiir
· apropriado para um Senador fazer a defesa dos
sem-teta ou de todos aqueles que não têm alguma
coisa e são rotulados de •sem·: sem-teta, sem-emprego, sem-famllia, enfim - um assunto desta magnitude, que é a reforma agrária. V. ExA mostra que,
desde a época de João Goulart, para cá foi encaminhado um projeto, e faz o nosso mea-<:ulpa. Só há
grandeza nisso, porque é muito fácil deslocar o eixo
da culpa para outros Poderes, sem que o nosso seja
analisado introspectivamente aqui, quando, em verdade, o povo está a reclamar uma agilidade maior
deste Congresso. Esperei até o final para interrompê-lo, pois não queria que a linearidade do seu discurso fosse por mim, em qualquer instante, interrompida, atrapalhando o seu raciocfnio. Verifico que o
ponto essencial da abordagem é a reforma agrária,
e essa não se faz nem com emoção e nem como se
fosse caso de polfcia. Meus cumprimentos.
O SR. PEDRO SIMON - Muito obrigado a V.
ExA pela gentileza, que, partindo de quem parte, pelo
respeito que V. Ex- tem nesta Casa, tem um enorme
valor.

-aesta

Mas vou acrescentar um item de que não tinha
me dado conta. O Congresso não votou as medidas
que o Executivo mandou, e gostaria que me dissessem, pois pode ser que eu esteja enganado - e V.
Ex-, Senador Laura Campos, que sabe mais do que
eu, pela sua cultura e competência, pode ser que se
lembre -, mas eu não me recordo de qualquer medida ou projeto de importância, envolvendo reforma
agrária, votado pelo Congresso e vetado pelo Presidente da República, fosse por um dos Presidentes
do regime militar, ou por Juscelino, por Getúlio, por
Jango, por Jânio, por Samey, por Itamar ou por Fernando Henrique. Não me lembro de ter havido um
determinado momento em que o Congresso tenha
votado uma medida importante e séria envolvendo a
reforma agrária que o Executivo tenha vetado. Por
isso, reforço a responsabilidade.
Diz bem V. ExA: cada um tem que fazer a sua
parte. Fui Governador do meu Estado, fiz um pedacinho, mas fiz. O Presidente Samey não tinha dinheiro para me dar para fazer a reforma agrária, e
não me deu. Assinou um convênio comigo e o Marcos Freire, em que eu podia desapropriar terras porque, no futuro, receberia o pagamento. Desapropriei
de 25 a 30 mil hectares, o que é pouco, insignificante, mas paguei à vista. Na verdade, comprei, porque,
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àquela época, o Governo de Estado não tinha condições de desapropriar, mas as pessoas estavam nas
ruas, na frente do palácio, e eu quis demonstrar a
minha vontade e o meu desejo de solucionar aquele
problema, de resolvê-lo. E enfrentei dificuldades.
Não sei se houve outro caso, mas eu comprei a terra
à vista e a entreguei aos sem-terra. Trata-se de um
gesto, uma ação, uma maneira de ser.

O Sr. Lauro Campos- Permite-me um aparte,
Senador Pedro Simon?
O SR. PEDRO SIMON - Concedo o aparte a
V. Ex", Senador Lauro Campos.

O Sr. Lauro Campos- Senador Pedro Si·
mon, a insistência com que V. Ex• trata deste assunto, a reforma agrária, mostra que, quando o
ponto nodal, crucial dos problemas brasileiros
aluais é diagnosticado pela sua consciência, V.
ExA se torna um batalhador, um defensor desses
pontos de vista, que foram amadurecidos ao longo
de sua carreira brilhante. Realmente, a sua independência em tratar da matéria mostra, de um
lado, a inoperância do Congresso Nacional, mas
também há uma certa resistência que faz parte
das estruturas burocráticas, familiares e culturais
deste País, impedindo que, efetivamente, o Brasil
já tenha deslanchado há muito tempo nesse sentido. Obviamente, nenhum país do mundo conseguiu prosperar sem que antes tivesse, concomitantemente ao seu crescimento, realizado uma reforma agrária. De modo que, então, talvez não pudéssemos deixar chegar a questão da reforma
agrária a este ponto, em que vemos hoje 820 mil
trabalhadores serem postos para fora das suas
terras, das suas condições de trabalho, de seu
emprego, os bóias-frias, perdendo as condições
de trabalho, sendo substituídos por máquinas fan·
tásticas. Sabemos que uma máquina que faz todo
o processo produtivo na agricultura é capaz dE'
dispensar dois mil trabalhadores. Por essa razão,
nós temos realmente- como disse V. Ex" ontemo desemprego na cidade, o desemprego no campo
e os sem-terra, os sem-teto, juntando-se nesse
clamor que chega finalmente aos nossos ouvidos.
Não quero tomar o tempo de V. ExA, porque, na in·
teligência e na consciência de V. ExA, ele vale muito mais do que na minha modesta intervenção.
Muito obrigado.
O SR. PEDRO SIMON - Senador Lauro Campos, V. Exi', pela competência e pela cultura, honra e
dignifieéõ o meu pronunciamento.
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Agora, quero me dirigir ao Presidente da República. Fui Ministro da Agricultura e, na época, entreguei um projeto ao Presidente Samey, que lançou
uma proposta de irrigar um milhão de hectares. E eu
acreditei!
A Embrapa tinha como Presidente Pinheiro
Machado Neto, um homem extraordinário, que me
levou à lndia, onde vi sua irrigação. Há 30 anos, víamos, no cinema, os que morriam de fome na lndia.
Dormiam ao relento. De madrugada, passava o carro-bomba com água e os molhava, uns acordavam e
outros eram recolhidos porque estavam mortos. Eu
vi, ninguém me contou, uma das cenas mais dramáticas da minha vida. Quem não acordava eles pegavam com uma pá e colocavam no carro porque tinha
morrido. Aquela multidão se lavando no rio sagrado,
enquanto havia gente morrendo de fome. Foi quando aprendi, nunca me esqueci, que a mãe, na lndia,
abraça a criança no seio porque é uma forma de dar
força, de dar energia, transferindo à criança o amor
e o afeto.
A lndia iniciou um processo de irrigação; hoje
exporta alimento. O problema da fome na lndia desapareceu. A irrigação na fndia é feita com
US$400 o hectare, é manual, artesanal, emprega
milhares d~ mão-de-obra, porque as bicas dágua
têm- que sercarregaâas: -Irriga, mas, ao mesmo
tempo, precisa da mão-de-obra. O pequeno proprietário, a gente simples, pode irrigar, porque o processo é baratíssimo.
Levei esse projeto ao Presidente, mas foi
motivo de piada, porque o projeto de irrigação no
Brasil é o mais moderno do mundo, é causa de orgulho. Os israelenses, lá de Israel, que têm dinheiro, que têm fortuna, -os alemães ou os americanos
da Califórnia podem ter maior extensão, mas não
existe melhor qualidade do que as terras irrigadas
na fronteira de Pernambuco com a Bahia. Lá é
uma maravilhai São rios de cimento, são comportas, não precisa de mão-de-obra nenhuma porque
basta apertar um botão, são quatro safras por ano,
é um maravilha, mas sai mais de US$1.500,00 por
hectares para se irrigar.
Então, do ponto de vista econOmico, não discuto, estão exportando frutas para o mundo inteiro;
mas, do ponto de vista social, que também é importante, seria melhor que houvesse um plano de irrigação voltado para o pequeno, que não expulsa a
mão-de-obra, por um lado, porque ela é hecessária
e, por outro lado, produz artesanalmente, porque o
pequeno proprietário pode produzir. É uma forma de
-produzir.

--------- - - - -
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Dirijo-me ao Senhor Fernando Henrique Cardoso, o intelectual, o sociólogo, o exilado, o professor
universitário, o homem que viveu no Chile, o Senador, o Presidente da República. Hoje, na minha opinião, Sua Excelência vive o dia mais importante da
sua vida e da história deste Pais. Podem achar que
o dia mais importante foi quando ele se eiegeU Presidente; podem achar que o dia mais importante foi
quando ele assinou o Plano Real; podem achar que
o dia mais importante foi-ql.Jal1do -passou-aemenaa
da reeleição. Para mim, o dia mais importante poderá ser hoje, se ele, em cima da grande marcha de
ontem, tiver a coragem, as condições, a humildade
que, justiça seja feita, está tendo de tomar uma atitude. Aliás, não só ele como o seu Ministro da Reforma Agrária, que é um homem de bem, que é competente, que é sério, mas foi infeliz, já se recuperou.
Um dos seus erros foi a arrogância ao querer discriminar. Entretanto, ele já se recuperou, acho que.
deve continuar no Ministério.
Hoje é o dia. Em minha opinião, o Presidente
da República poderia falar à Nação. Hoje, à noite,
seria o dia em que Sua Excelência, através da cadeia de rádio e televisão, poderia anunciar à Nação:
começou! Poderia convocar a nós todos, brasileiros;
políticos, todas as classes, para um projeto que· seja
real, que seja factível, que seja concreto, que seja
verdadeiro para essa matéria.
Ora, Sr. Presidente, o mundo já sofreu crises
muito grandes no sistema financeiro. Se olharmos
para a crise de 29, a bancarrota, como foi que ela
começou? Se olharmos para as várias crises do sistema financeiro, veremos que foram enormes, com
conseqüências imprevisíveis. Ninguém mais foi competente - podem até discordar -, que o Presidente,
pois Sua Excelência criou o Proer, resolveu o problema do Nacional, do Bamerindus, impedindo, assim, que a tal crise financeira implodisse. Foi uma
maravilha!
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Nobre Senador Pedro Simon, lamento interromper V.
ExA, mas o seu tempo já ultrapassou em cinco minutos.
O SR. PEDRO SIMON - Só mais meio minuto,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Agradeço V. ExA.
O SR. PEDRO SIMON - Não há como deixar
de reconhecer que, em termos de sistema finanCeiro, eu divi~o. Entendo que não tinha que ter Proer,
não tinha que botar dinheiro no Nacional nem no Ba-
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merindus. Mas de qualquer maneira, o Governo tomou providências e resolveu. Que tenha essa disposição, que tenha essa vontade, que tenha essa garra para equacionar a questão da reforma agrária, e
terá o Brasil inteiro do seu lado. Falando o Presidente, certamente nós estaremos ouvindo. Que bom se
amanhã, ou hoje de noite, sentirmos uma sensação
de alegria, de felicidade, de paz após o pronunciamento do Presidente da República.
-Agradeço a tolerância e peço licença para me
retirar, pois vou ao gabinete do Presidente, porque
lá estaremos reunidos para um debate.
Muito obrigado.
O SR. BERNARDO CABRAL- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem, para uma comunicação
inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo Cabral,
pela ordem.
-0 SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM. Para
uma comunieaÇão-inadiável. Sem revisão. dó orador.) ;-Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, vou ter
que me retirar agora do plenário porque há uma reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, convocada extraordinariamente, para continuar
a discussao da emenda sobre medida provisória.
Faço essa comunicação porque vejo que o orador
seguinte inscrito é o meu companheiro de Bancada,
Senaâcir Jefferson Péres, e não vou poder ouvi-lo
exatamente porque terei que estar lá.
Faço também um apelo aos companheiros que
são membros da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania para que compareçam, a fim de que
possamos continuar trocando idéia.
Era o registro.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- O registro está feito e a Mesa, por certo, anotará a gentileza que V. ExA faz, neste momento, inclusive pedindo a presença dos componentes da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, da qual V. ExA é o
Presidente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jefferson
P~res. que dispõe de 20 minutos para o seu pronunciamento.
--------- - ----O SR- JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
estamos aqui, eu, V. Ex" e o Senador Bernardo
Cabral, sozinhos, Sr. Presidente, numa sexta-feira
que deveria ter pauta e durante a qual deveríamos
estar trabalhando. Infelizmente, é assim o Parlamento.

---

-~----

---

----~

--------------------------
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VQu sbreviar o meu discurso porque vou, logo
mais, acompanhado do Senador Bernardo Cabral, à
reunião da Comissão de Constituição, Justiça e CIdadania, que discutirá o projeto de regulamentação
das medidas provisórias. Mas não posso deixar de
registrar aqui, Sr. Presidente, que essas últimas semanas desnudaram todos os velhos vlcios que marcam negativamente boa parte, não toda, da classe
politica brasileira. ·
Assistimos, em primeiro lugar, ao episódio vexaminoso do extrateto, que Deputados aposentados
teimam em se auto-atribuir como um privilégio que
negam ao restante dos servidores públicos.
A exigência desses Parlamentares põe em risco a própria reforma administrativa, que, tirante algumas falhas, é absolutamente necessária para a reforma do Estado brasileiro. No entanto, acha-se
ameaçada pela posição desses Parlamentares que
não a):lrem mão desse privilégio.
Agora, Sr. Presidente, em face do recuo do
Senhor Presidente da República do acordo que,
infelizmente, tinha feito em torno do extrateto, apegam-se a um oficio do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Sepúlveda Pertence, e querem se
atribuir um aumento de 50%, aproximadamente,
nos nossos subsidies, tendo como pretexto o teto
percebido pelos Ministros do Supremo, que também são Membros do Tribunal Superior Eleitoral,
que atinge um total da ordem de A$12.700,00
mensais. Passarlamos, portanto, de A$8 mil para
A$12.700,00.
A pressão se faz sentir sobre o Presidente da
Câmara e sobre o Presidente do Senado, Senador
Antonio Carlos Magalhães.
Qualquer que seja o pretexto, Sr. Presidente,
esse aumento, em primeiro lugar, é inconstitucional,
pois só podemos fixar nossos subsidias, corno está
na Constituição, de uma Legislatura para outra. Em
segundo lugar, é injusto, embora eu reconheça que
nós não ganhamos tanto quanto pensam, pois cinco
mil e poucos reais lfquidos para um Senador ou Deputado é um valor muito baixo, é pouco para a responsabilidade do cargo que exercemos. No entanto,
ternos que considerar que isso seria um privilégio,
uma vez que não concedemos reajuste para os servidores públicos da União.
Espero que o Senador Antonio Carlos Magalhães, como Presidente do Senado e do Congresso,
resista à pressão e não ceda à exigência desses
Parlamentares insenslveis à realidade brasileira.
O outro episódio, Sr. Presidente, se relaciona
com a marcha dos sem-terra, movimento legitimo

dos trabalhadores do campo, no qual, no entanto,
tantos procuram pegar carona, com o único fim de
marcar posição, de aparecer e de fazer média. o
que vimos ontem foi um espetáculo deprimente de
polfticos que nunca caminharam um quilOmetro, caminharem cinco, dez quilOmetres, a fim de ficarem
sob as câmeras de televisão. Do mesmo modo, entidades que não conseguem reunir quinhentas pessoas em praça pública também apareceram como
pingentes de uma reunião que deveria ser exclusivamente dos trabalhadores sem terra.
Enfim, é o velho vicio do oportunismo daqueles
que só faltam realmente, Sr. Presidente, para usar
de u~ imagem popular, pegar um espanador de
penas coloridas e botar em algum lugar do corpo
para aparecerem - desculpem-me a dureza da expressão.
Finalmente, Sr. Presidente, outro episódio triste, o da briga do Uder do meu Partido, Deputado
Aécio Neves, com o LIder do PFL, Deputado Inocêncio Oliveira. Há uma semana se digladiam pela imprensa, trocando insultos que vão de "moleque• a
"covarde" e, agora, partem para uma ameaça de
duelo, perdendo totalmente a noção do ridlculo.
Com tantos problemas que enfrenta este Pais, do
qual um tivemos uma imagem muito forte e muito
viva ontem com a manifestação dos sem-terra na
Esplanada, pollticos se apegam a coisas pequenas,
mesquinhas e dão esse espetáculo ridlculo que nos
expõe, expõe toda a classe politica, ainda mais, ao
®sJ)resllgio J)8_rante a sociedade brasileira. Se eles
querem mesmo duelar, Sr.-Presidente~
bOmque as armas fossem travesseiros, e travesseiros de
plumas, em que os dois se lambuzassem e, no final,
passassem para todos nós a imagem das criaturas
ridlculas que estão mostrando ser perante toda a
Nação brasileira.
Sr. Presidente, faço esse registro apenas
para lamentar que, existindo, como existem, neste Pais, tantos polfticos sérios, eles se vejam,
realmente, dissolvidos na geléia geral e passem
para a sociedade essa imagem extremamente
negativa criada por polfticos que, realmente, não
têm a noção do que seja um homem público, o
que deveria ser encarada como uma missão,
para defender, única e exclusivamente, o interesse público.
Era o que tinha a dizer.

sena-

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con-

cedo a palavra ao nobre Senador Ramez Tebet. V.
Ex- dispõe de até 20 minutos para o seu pronunciamento.
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O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 3r. Presidente, se-s e Srs. Senadores, a manifestação do Senado tem sido unânime, todos os que des'ilaram por esta tribuna reconhecem a maturidade cfvica e polftica do País. Reconhecem que o Brasil
•ealmente cresceu e amadureceu politicamente.
Este Pais está preparado.
A manifestação dos sem-terra, que, antes, gerava uma intimidação, um receio, hoje, não causa
mais isso, Sr. Presidente. Movimento pacffico, re. cebeu do Governo o reconhecimento da legitimidade de sua marcha, o direito do povo de caminhar e
se manifestar nas ruas livremente. E nada aconteceu.· O Pafs está em ordem, as instituições funcionam normalmente. Está-se realizando, agora, o
encontro entre o Presidente do Congresso Nacional e os manifestantes. Logo mais à tarde, haverá
o encontro com o Presidente da Nação. Tudo isso
que o Brasil vê hoje é motivo de orgulho para
aqueles que contribufram e estão contribuindo
pare. c aperfeiçoamento democrático do Brasil. Estamos dando exemplo ao mundo.
Se é verdade, Sr. Presidente, s,-s e Srs. Seracicres, que há poucos dias cenas lamentáveis
;<:>gistradas por cinegrafistas amadores e repassanas pela televisão para o mundo inteiro mostrara.;~
~ementes deploráveis da vida nacional, mostraam ao mundo arbitrariedades policiais existentes
:m nosso Pafs; hoje, espero, que isso esteja con.rabalançado, porque estamos demonstrando ao
·nundo a maturidade cfvica e polftica do povo brasileiro.
Isso acontece, Sr. Presidente - e é V. Ex"
que está novamente a presidir a sessão do Senado no momento em que falo -, quando estamos na
antevéspera de mais um aniversário de Brasllia,
construída pelo gênio de Juscelino Kubitschek,
que hoje se transforma no palco de manifestações
democráticas, sendo a que aconteceu ontem talvez a mais democrática a que este Pafs assistiu, e
que, sem dúvida, se insere também entre uma das
mais democráticas do mundo.
Ontem ouvi, por exemplo - e olho para o Senador Romero Jucá -, a mesma manifestação de
vibração de S. Ex•, como legftimo representante
do Estado de Roraima, tese que todos os Srs. Senadores que passaram por esta tribuna estão reafirmando.
Mas o que me traz à tribuna, hoje, Sr. Presidente, é outro assunto, que eu não poderia deixar
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para a semana que vem. U nos jornais, principalmente no jornal O Globo, do Rio de Janeiro, a
respeito da decisão do Tribunal de Contas da
União, que, por seis votos contra cinco, teria modificado decisão anterior. Antes, o Tribunal de Contas da União havia decidido que a compra do minério de Urucum, localizado no meu Estado, pela
estatal Vale do Rio Doce, havia sido feita de forma
ilegal. Apreciarido o recurso da Companhia Vale
do Rio Doce -:leio nos jornais-, a decisão foi alterada, e por seis votos a cinco, um voto apenas,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ·:J Tribunal de Contas da União decidiu que a compra da Urucum !'-11neração foi legai e que a empresa, portanto, pode
ser vendida.
Para nós, de Mato Grosso do Sul, isso é
uma tristeza muito grande, Sr. Presidente, Srs.
Senadores. Durante esta semana, os Governadores Dante de Oliveira e Wilson Martins, de
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, respectivamente, em nossa companhia, em companhia dos
Parlamentares desses dois Estados, discutiram
a situação da Urucum Mineração com o Banco
Nacional de Desenvolvimento EconOmico e Social, BNDES, responsável pela privatização da
Vale do Rio Doce, condutor do processo de privatizaÇão que se dará no· dia 29 do corrente
mês.
Estávamos animados, como ainda estamos,
diga-se de passagem, com a promessa de S. s•
de que tentaria tirar a Urucum do processo de privatização e devolvê-la aos dois Estados, Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul.
De permeio a isso, quando o Presidente
do BNDES, Dr. Luiz Carlos Mendonça de Barros, afirmava que o minério de Urucum não tinha valor financeiro nenhum, não tinha nenhuma importância para a privatização da Vale do
Rio Doce, o Presidente da Vale do Rio Doce,
Francisco Schettino, fazia declarações contrárias. Dizia e sustentava, o que é verdade, que
apenas quatro pafses do mundo possuem reservas de manganês: Austrália, África do Sul,
Gabão e Brasil.
Por isso mesmo, Urucum é a maior mina de
manganês do Brasil e tem posição estratégica: ela
tem reservas que equivalem a 70 milhões de toneladas e foi vendida - este é o ponto crucial da
questão- de torma desastraâa. Afirmo isto ao Sr.
Presidente, às s,-s e Srs. Senadores; faço isto
como homem de Mato Grosso do Sul, como ho-
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mem do Centro-Oeste, indignado por ver que
ainda não temos solução para um processo de
venda irregular, que, por isso mesmo, está nas
barras da Justiça do meu Estado, contestada
numa ação popular movida pelo ex-Presidente
desta Casa, José Fragelli.
Está presente a esta sessão o Relator da CPI
da Mineração, Senador Romero Jucá, da qual fui
Presidente, e qual não foi minha surpresa quando
constatei a forma como as minas de Urucum, localizadas no querido Municlpio de Corumbá, foram avaliadas. Cheguei a corar de vergonha com a declaração do avaliador, que, acintosamente, afirmou,
quando convocado a depor na CPI, ter notória especialização. Foi um processo de avaliação -que não
passou por licitação alguma, porque os Governos
dos dois Estados, naquela época, a dispensaram
sob o argumento de que a empresa possufa notória
especialização.
Diga-se de passagem que agora, com a CPI
dos Precatórios, pude descobrir algo que até já estava antes nos jamais. Eu quero dizer aqui, tenho que
dizer à Nação brasileira, en passant, depois voltarei
a contar a história da avaliação, que tudo isso foi
conduzido pelo Banco Vetar, que figura como suspeito, na CPI dos Precatórios, de ter conduzido, no
sistema financeiro brasileiro, o problema dos precatórios em quase todos os Estados da Federação
brasileira que estão sendo investigados pelo seu envolvimento.
Lembro-me - e o Senador Romero Jucá também deve se lembrar - da dificuldade que a CPI da
Mineração teve, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
para localizar o endereço daquele que fizera a avaliação sob o argul'fl!'!nto de notória especialização.
Mas esse homem é tão notório, tem tal sabedoria
que ninguém o conhecia, ninguém sabia onde ele
morava, ninguém sabia onde tinha escritório. Foi
uma pessoa f!sica que fez a avaliação. Depois de
muito sacriflcio e muita luta, descobrimos que ele
morava em Nova lguaçu e o seu escritório era a sua
própria residência.
Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, a mina
de Urucum, com 70 milhões de toneladas de minério de manganês, foi vendida por R$17 milhões. E o
que noticia, hoje, O Globo? Que há disposição do
Banco Nacional do Desenvolvimento Económico e
Social, que ela foi oferecida de volta para Mato
Grosso e para Mato Grosso Sul, e os dois Governadores não puderam aceitar a devolução porque não
tinham - e não têm mesmo - R$17 milhões para
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readquiri-la. Mas readquirir por que e para quê, se a
venda foi ilegal, se a venda foi vergonhosa, tanto é
que foi contestada e está à espera de uma decisão
judicial?l
Tenho de dizer isto à Nação, porque a Vale
vai ser vendida em leilão no dia 29, e as minas
de Urucum, dizem os jornais, também estarão à
venda.
Quero acreditar, Sr. Presidente, S~s e Srs.
Senadores, que ainda há tempo. Quero acreditar
no espirita clvico, no espirita patriótico do Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento
Económico e Social. Em audiência a que estive
presente, juntamente com o Senador Carlos Bezerra e outros Parlamentares, ainda esta semana,
em seu gabinete, S. s• prometeu uma solução, em
72 horas, para a retirada da Urucum Mineração do
processo de privatização, para atender os supremos interesses dos Estados de Mato Grosso do
Sul e de Mato Grosso.
É preciso olhar para os interesses desses dois
Estados. Por que estamos sendo assim tão prejudicados? É essa uma oportunidade de ajudar os dois
Estados e de fazer justiça. O Mato Grosso e o Mato
Grosso do Sul têm sido sacrificados em favor do
nosso Pais.
Ainda nesta semana, juntamente com o Governador, estive com o Ministro Kandir. Na oportunidade, disse-lhe que a lei que leva o seu nome é boa
para o Brasil. Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, o
Centro-Oeste, votaram na Lei Kandir, que desobriga
o Imposto de Circulação de Mercadorias para os
grãos, para os produtos primários de exportação e
também para os bens de capital, que são objeto de
exportação.
Isso ajuda o Brasil, mas tem prejudicado a arrecadação do lmi:>osto de Circulação de Mercadorias
dos Estados do Centro-Oeste, notadamente - e falo
aqui com conhecimento de causa -, do Estado de
Mato Grosso do Sul.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, creio
que precisamos defender a Federação brasileira. O
Senado existe para isso. Não adianta nada uns poucos serem ricos e a maioria ser pobre.
O que é o ente público, o que é o Poder Público e o que são os Estados? São meios para
que a população atinja o seu fim. O objetivo é o
bem-estar social da população. , Não adianta
nada enriquecer uns e empobrecer outros. O
que custa tirar as Minas de Urucum do processo
de privatização, aguardar a decisão judicial, o
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resultado da ação popular, entrar em negociação,
com<:querem?
Apesar de ter lido hoje esse noticiário no jornal O Globo, ainda confio que o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econõmico encontre, junto
com o Conselho Nacional de Desestatização, uma
fórmula para contestar Mato Grosso do Sul e Mato
Grosso, com relação à maior reserva de manganês do Brasil.
Sr. Presidente, Sr4s e Srs. Senadores, o que
Mato Grosso do Sul não aceita é a afirmativa de que
isso não vale nada! Isso não podemos aceitar. É
inadmissfvel, porque apenas quatro pafses produzem esse minério e têm reserva do produto. Não podemos desprezar esse fato sem que haja uma efetiva compensação. Digo-o quando vejo, no próprio
jornal, uma notfcia pela qual também me tenho debatido.
A Companhia Vale do Rio Doce tem maior
atuação no Estado do Pará do que no meu Estado,
Mato Grosso do Sul, onde há o manganês que estamos defendendo para nós.
O Senador Coutinho Jorge encaminhou essa
solicitação ao Presidente da República, e Sua Excelência está solicitando à Vale que, se for vendida,
forneça mecanismos de compensação para que ela
continue aluando socialmente nos Municfpios onde
atua.
Se há essa disposição, essa boa vontade do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, vamos
aproveitá-la. E o apelo é estendido a V. Exa. Dr.
Lufs Cartas Mendonça de Barros, que tanto tem
ajudado Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que
praticamente nos ajudou no projeto e no processo
de reformulação, de renegociação das nossas dfvidas. Confio no seu espfrito cfvico, confio em que
V. Ex• fará justiça aos Estados de Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul.
O Sr. Romero Jucá - Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. RAMEZ TEBET - Com prazer, nobre
Senador.
O Sr. Romero .Jucá - Senador Ramez Tebel, V. Ex• •tem à tribuna e, num desabafo justificado, manifesta uma apreensão e uma preocupação que também tomaram conta de mim hoje, pela
manhã, r, c saber, pelo noticiário, que o Tribunal de
Contas ua União havia julgado a venda da Urucqm
como válida por seis votos a cinco. V Exa lembrou
bem que, no ano passado, tivemos n~sta Casa a
CPI da Mineração, da qual fui o Relator e V. Ex•, o
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Presidente. Tivemos oportunidade de discutir a venda da Mineradora Urucum, pelos Estados de Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul, e de verificar que efetivamente ainda existem questões nebulosas sobre
o processo de venda dessa mineradora. V. Exalembrou bem a questão da avaliação da mineradora;
das pessoas contratadas, que não eram habilitadas
para fazer tal avaliação; da forma como transcorreu
o processo; dos valores e inclusive da forma como
os Estados foram pagos. Lembro-me de que, quando nos debruçamos sobre a questão -foi esta a posição da CPI -, verificou-se que havia dúvidas sobre
o processo e sobre a avaliação. Por isso mesmo, a
CPI remetia o processo à Justiça, já que a questão
estava sub judlce - e ainda tramita dessa forma.
Esperávamos, naquele momento - como esperamos até agora -, que a Justiça brasileira, nas suas
diversas instância.s,_desse uma posição definitiva
sobre a questão. Confesso que fiquei muito feliz
ao ler na imprensa, há uma semana, que o Governo brasileiro, o BNDES, o Ministério das Minas e
Energias e o Programa de Desestatização brasileiro haviam concordado com a ponderação justa e
razoável dos Governos de Mato Grosso e de Mato
Grosso do Sul de retirar do edital ::le privatização
da Companhia Vale do Rio Doce a venda da Mineradora Urucum. Fiquei muito feliz porq,·e entendi
que, naquele momento, o Governo brasileiro teve
a prudência de retirar uma peça que estava sub
judlce e que, na verdade, não invalidava o processo licitatório da Companhia Vale do Rio Doce. De
forma nenhuma a retirada da Mineradora Urucum
desmerece o património da Companhia Vale do
Rio Doce ou cria qualquer problema que efetivamente vá baixar o valor da referida Companhia
nesse leilão. Agora estamos vendo que o TCU se
manifestou. Como? Com uma votação de seis
a cinco. Ou seja, mesmo para o TCU, mesmo para
os Ministros experientes, acostumados a discutir a questão de prestação de contas, existem várias
dúvidas, já que seis a cinco demonstram que essa
votação foi decidida pelo voto de Minerva. Mais um
motivo para se esperar a tramitação da questão de
Urucum na Justiça. Veja bem V. Exa, a decisão do
TCU é baseada na fórmula administrativa, ou seja,
nos aspectos legais da transação da vida de Urucum; mesmo assim, ela é colocada em dúvida. Imaginem os aspectos éticos e de valores que não são
julgados pelo TCU, mas que podem ser julgados
pela Justiça, que será o fórum próprio pa,ra se levantar uma série de questões, a menos que não sejam
da alçada do Tribunal de Contas da União. Na verdade, o Tribunal de Contas analisa o processo,
mas não analisa o produto e o objeto em si da
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questão, Espero, portanto, que essa votação
não mude o comportamento do Governo brasileiro, do Ministro das Minas e Energia e do
BNDES em manter a Mineradora Urucum retirada da privatização da Vale do Rio Doce.
Quero aqui hipotecar solidariedade ao discurso de V. ExQ, à posição do Governador
Wilson Martins, à posição do Governador Dante de Oliveira e esperar que essa questão seja
resolvida, sim, com bom-senso, com equilfbrio, sem nenhum tipo de dispositivo apressado, que, no final, possa gerar um prejufzo a
esses dois Estados da Federação. V. Exg está
de parabéns, e faço daqui um apelo para que
a retirada da Mineradora Urucum do processo
de privatização da Vale do Rio Doce continue,
inclusive porque esse é um complicaçlor que
pode criar dificuldades legais no momento da
privatização. Meus parabéns pela posição e
pela defesa de V. Ex• ao Estado de Mato
Grosso do Sul.
O SR. RAMEZ TEBET - Senador Romero
Jucá, quero dizer a V. ExQ que o seu pronunciamento sereno, tranqüilo ajudou não apenas o meu
discurso; feito assim, quero lhe confessar, com
muita emoção. Temo-nos ocupado desse assunto,
que é duro! E, confesso a V. ExQ, não pude me
conter.
Vim a esta tribuna, mal li o noticiário de O
Globo - eu já estava inscrito, ia abordar outro assunto - e resolvi me ocupar desse, tamanha a sua
importância. Estava, e ainda estou, emocionado
com essa questão, mas consciente de que cumpro
o meu papel.
V. Ex", que foi Relator da CPI da Mineração,
que conhece o assunto, vem com o seu depoimento,
de forma tranqüila, de forma serena, ajudar Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul.
Se não quiserem ouvir a palavra do Senador de Mato Grosso do Sul, que ouçam a palavra
do Relator da CPI da Mineração e excluam as
minas de Urucum do processo de privatização
da Vale, até que se compensem Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul; até que o Poder Judiciário
se manifeste sobre aquilo que, como V. Ex• disse muito bem, o Tribunal de Contas ainda não
apreciou.
Conhecemos a decisão do Tribunal de Contas.
Essa decisão até serviu de base para um projeto de
resolução que tem como Relator o Senador Bernardo Cabral, hoje Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, segundo o qual o Senado da República deve declarar a nulidade da compra
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dás-aÇôes aa: Mineradora Urucum pela Companhia Vale do Rio Doce. É que o Tribunal de Contas da União, Presidente Valmir Campelo, apreciou apenas o aspecto da legalidade. Segundo o
TCU, a Vale do Rio Doce feriu a Constituição, ao
comprar, ao adquirir sem autorização legislativa
as ações da Mineradora Urucum. Há que considerar outro aspecto: o Tribunal de Contas deu
chance, com a decisão que ora reformou, porque
disse que o Presidente da República, que o Poder Executivo podia buscar a ratificação do ato
pelo Poder Legislativo. E isso não foi feito, passou em branco. A esta Casa não chegou nenhuma mensagem que procurasse a ratificação do
ato que está sendo impugnado tanto politicamente, como judicialmente.
É respeitável a decisão do Tribunal de Contas; vamos respeitá-la. No entanto, como disse
bem o Senador Romero Jucá, foi por um voto só.
Isso demonstra que a questão está complicada do
ponto de vista legal. Imaginem para nós, de Mato
Grosso do Sul, que sabemos como foi a negociação que envolveu a Mineradora, a rapidez com
que foi feita, a toque de caixa, Sr. Presidente, Srs.
Senadores!
Repito: li na Gazeta Mercantil, o edital que o
Banco Vetor mandou publicar. Naquela época, não
havia ainda a CPI dos Precatórios. Eu nem poderia
imaginar os fatos, eu achava que estava tudo certo.
Agora, entretanto, há mais um fator a ser considerado, porque foi o Banco Vetar - suspeito de negócios
ilfcitos nos precatórios- que comandou a venda das
ações das minas de Urucum para a Vale do Rio

Doce.
Sr. Presidente, V. Ex• me acena, faz sinal
para que eu encerre, porque o meu tempo está encerrado.
Acredito- volto a dizer a V. Ex" e aos Srs. Senadores - que o Dr. Luiz Cartas de Mendonça, dignfssimo Presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento EconOmico e Social, vá manter a decisão, a
promessa que fez aos Governadores e a nós, Parlamentares, de salvar as minas de Urucum, no legftímo interesse dos Estados de Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul.
O Presidente do BNDES pediu um prazo, parece-me, de 72 horas. Quero crer que ele não terá
a sua decisão abalada por essa decisão do Tribunal de Contas da União, uma vez que ele mesmo
afirmou que as minas de Urucum não tinham valor.
Acrescento, para lhe fazer justiça, que ele deve ter
falado que as minas não tinham valor dentro do
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processo de privatização da Vale e não que elas não
tinham valor estratégico e valor económico-financeiro para o Brasil. Se essas minas não tiverem valor
para o Brasil, para o meu Estado e, tenho certeza,
para Mato Grosso representam muito: representam
a possibilidade de recomposição dos prejulzos que
sofreram diante da venda ilegal das ações da Urucum para a Companhia Vale do Rio Doce.
Esses Estados estão em dificuldades financeiras, Sr. Presidente, Srs. Senadores. Defender esses
Estados e defender outras Unidades Federativas,
outros Estados brasileiros, sem dúvida nenhuma, é
dever da Federação brasileira. A principal função do
Senado da República é zelar pelo principio da Unidade Federativa no Brasil.
Eram essas, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
as considerações que eu gostaria de fazer em nome
do meu Estado, Mato Grosso do Sul.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
(Pausa)
Concedo a palavra ao nobre Senador Romero

Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL - RR. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, S~ e Srs. Senadores, pretendo falar
sobre uma ação extremamente importante do Ministério da Fazenda e da Receita Federal para a Amazônia Ocidental, especificamente para o meu Estado, Roraima.
Antes de fazê-lo, eu gostaria de voltar ao tema
sobre o qual me referi ontem: é exatamente a questão da reforma agrária e do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra. Volto a esse tema apenas para
tratar de um posicionamento que tive ontem. Infelizmente, vejo que parte da imprensa caminha no sentido oposto.
Ontem, Sr. Presidente, assistimos no Pais ao
quê? A uma preocupação nacional pela reforma
agrária no Brasil - preocupação legitima, preocupação justa, questão emergencial a ser tratada por
todos os brasileiros, e por isso mesmo um assunto
que tocou ao coração e à cidadania de todo o
povo.
E ontem eu dizia que aqueles que tentarem ver
o movimento pela refonna agrária como um movimento contrário ao Governo ou contrário ao Presidente Fernando Henrique no mlnimo estão cometendo um erro de avaliação com o Pais e com os brasileiros.
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Temos aqui, reiteradas vezes, falado sobre a
importância e a necessidade da reforma agrária; temos aqui registrado avanços do Governo Fernando
Henrique; temos também registrado dificuldades e
problemas graves decorrentes da diffcil operacionalização da refonna agrária. Mas temos sempre demonstrado que a decisão de se implementar a reforma agrária é uma decisão politica que permeia o
Governo Fernando Henrique, do Presidente aos escalões inferiores.
Rcamos felizes com o Movimento dos SemTerra. Eu disse ontem que se consolidou no Pais,
nessa caminhada, não apenas o Movimento dos
Sem-Terra, que é especifico e busca atender determinado segmento da população que precisa de terra
para plantar, trabalhar e viver. Consolidou-se algo
maior do que o Movimento dos Sem-Terra: o movimento pela refonna agrária, ação vista e apoiada por
todos os Partidos, pela maioria da sociedade, pelas
entidades da sociedade civil, pela Igreja, por aqueles
que formam o Brasil.
Hoje, infelizmente, vemos em alguns jornais
matérias que procuram dar uma dimensão menor
ao que aconteceu ontem, no Brasil, como esta
manchete da Folha de S.Paulo: "Sem Terra lidera
ato contra Fernando Henrique Cardoso• e notas
como a que passo a ler, também de coluna do
mesmo jornal: "Tiroteio" de Miro Teixeira, do PDT
do Rio de Janeiro, sobre a participação da CNBB,
ABI, OAB e SBPC na marcha dos sem terra, em
Brasllia:
"Eram todos aliados antigos de FHC;
agora, estão do outro lado da trincheira. Não
podem estar todos errados, quem está errado é o Presidente. •
Ora, Sr. Presidente, duas interpretações que,
volto a dizer, entendo equivocadas. Quem está defendendo a reforma agrária no Brasil não está contra
o Presidente da República. Ontem, na manifestação
de 30 a 40 mil pessoas no eixão, não estavam pessoas contrárias ao Presidente da República. Estavam pessoas a favor da reforma agrária; estavam
pessoas a favor da luta pela terra, como eu, que sou
do PFL e defendo a reforma agrária desde que assumi meu mandato.
Não devemos cometer o erro de trazer a questão da reforma agrária para o contexto de uma luta
partidária. É verdade que existiam bandejras do PT,
é verdade que existiam bandeiras da CUT, é verdade que existiam segmentos de oposição ao Governo. Ó!imo! Isso é importante para a democracia, é
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ímportante pressiOnar o Goverrio, é legftimo, todos
nós devemos fazê-lo.
Ontem, eu dizia: não há derrotados nesse
movimento, existem apenas vencedores. Venceu o
Movimento dos Sem-Terra, porque explicitou uma
questão justa que o Pafs entendeu; venceu o Brasil, porque a reforma agrária será mais fácil de implementar a partir desse movimento e dessa consciência nacional, e venceu também o Presidente
da República, porque a partir de agora Sua Excelência, que quer fazer a reforma agrária, tem a
condição polftica, a manifestação popular, as pressões legitimas necessárias para implementar um
jogo ainda mais duro na direção de uma reforma
agrária já.
Não estamos contra a refoRTJa agrária, assim como não o estão o Presidente e o Ministro
Raul Jungmann. Todos estamos caminhando na
mesma trincheira, mas, infelizmente, existem alguns· que querem dar uma conotação diferente como eu disse, menor- à questão da manifestação que foi feita.
Quero deixar aqui esta avaliação e, novamente, a palavra de fé, de confiança e até de felicidade
fntima por ver, efetivamente, a consolidação de um
movimento maior que o dos sem terra: o movimento
da reforma agrária no Brasil.
O outro tema que desejo abordar, Sr.
Presidente, constitui o cerne do meu pronunciamento.
Quando Governador de Roraima, busquei caminhos e alternativas económicas para tratar o desenvolvimento da Amazônia Ocidental. Durante o
Governo do Presidente José Sarney propus, como
Governador, as duas primeiras áreas de livre comércio para Roraima e para a Amazônia Ocidental: exatamente a área de livre comércio do Bonfim, na fronteira com a ex-Guiana Inglesa, e a área
de livre comércio de Pacaraima, na fronteira com a
Venezuela.
Ora, o tempo passou. Essa lei foi aprovada,
mas infelizmente, por questões que não vale a pena
aqui discutir, essas duas áreas de livre comércio,
criadas por lei do Congresso Nacional, não foram
implementadas. Roraima pagou um preço alto, e
ainda paga, pela ausência de um projeto de desen.!olvimento.
Pois bem, Sr. Presidente, sempre entendemos
.~ue o comércio exterior, a salda estratégica para o
Caribe e a condição geográfica de Roraima eram de
íundamental importância para permear o nosso desenvolvimento. Entendfamos, e continuamos enten-
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de~que a· B.bertura comercial é fundamental para
o nosso Estado.
Buscando alternativas, procuramos a Receita Federal e o Ministério da Fazenda e propusemos uma modificação na antiga Portaria 11-A,
que permite a importação de determinados produtos isentos de imposto para a Amazônia Ocidental. Discutimos muito com o Secretário da
Receita Federal, Dr. Everardo Maciel, bem como
com o Ministério da Indústria, do Comércio e do
Turismo; trouxemos empresários e a Federação
do Comércio de Roraima para tratar dessa questão com técnicos do Governo e, depois disso,
depois da boa .vontade do Ministério da Fazenda, do compromisso e da ação pessoal do Secretário Everardo Maciel, o Ministério da Fazenda editou a Portaria n2 300, em· substituição à de
n• 11-A.
De certa forma, essa nova portaria - que
amplia os produtos necessários a esse relacionamento comercial sem impostos do Brasil com
a Venezuela, a Guiana e o resto do mundo - se
transforma, na prática, nas áreas de livre comércio que até agora, infelizmente, por incompetência do Estado, não se conseguiu implantar em
Roraima.
Isso vai mudar a relação comercial da Amazónia Ocidental com o resto do mundo. Na prática, volto a dizer, é uma área de livre comércio que possibilita uma relação importante em nosso desenvolvimento.
Além de registrar a importância desse ato, eu
gostaria de agradecer ao Ministro Pedro Malan, ao
Secretário da Fazenda, Everardo Maciel, e ao Ministro da Indústria, do Comércio e do Turismo, Francisco Domelles, pois, com esse ato, o Presidente Fernando Henrique Cardoso resgata mais uma parcela
do seu compromisso com o desenvolvimento da
Amazônia: desenvolvimento auto-sustentável, feito
com seriedade, mas que vai levar melhores condições de vida à população do meu Estado e de toda a
Amazônia Ocidental.
Desejo, portanto, registrar a importância desse
ato e solicitar a V. Ex- que a Integra da Portaria n2
300 faça parte do meu pronunciamento, pois ela ajuda a mudar um pouco a história e o Muro do meu
Estado de Roraima.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. ROMERO JUCÁ EM SEU PRONUNCIAMENTO:
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O SR .. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Senador Romero Jucà, V. Ex• será atendido, na forma
regimentaL
Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir
Andrade. (Pausa.)

Concedo a palavra ao nobre Senador Laura
Campos. S. Ex' dispõe de até 20 minutos para o seu
pronunciamento.

O SR. LAURO CAMPOS (BLOCO - DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Movimento dos Sem-Terra surgiu de uma forma embrionária
há bem pouco tempo. Hoje, os jornais da Europa e
os grandes jornais da América do Norte reservam lugar de destaque, manchetes, para abrigar e-registrar
o seu desdobramento, a sua organização, a sua
consciência de que, nas condições atuais em que se
encontra a sociedade brasileira, o tempo já está maduro para que esse movimento, surgido do--m!mpo,
venha a se transformar e se somar aos grandes movimentos da cidade: com os movimentos sindicais,
com os movimentos de base, com o movimento da
Igreja Católica e de outras igrejas, e, assim, procurar
transformações reais para o Brasil.
O Professor Fernando Henrique Cardoso escreveu que só nesses movimentos de base seria
possível detectar um processo revolucionário que
modificaria profundamente as estruturas arca1cas ú'O
nosso País. Infelizmente, há muito pouco tempo,
Sua Excelência, o Presidente da República, entre
outras mudanças a que a sua nova personalidade
está sujeita, mudou também a sua posição em relação ao Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra; e
mudou com um erro de cronometragem, pois não
deu tempo de mudar de novo e voltar a apoiar o Movimento dos Sem-Terra. Por que Sua Excelência, o
Presidente da República, que tanto admiramos no
passado por sua consciência e sua capacidade de
determinar as verdadeiras diretrizes que o Brasil deveria seguir, de repente, abandona, nega-se a receber os representantes do Movimento dos Sem-Terra? Nega-se, através do Ministro Raul Jungmann, a
qualquer contato com eles, tal como já fez algumas
vezes em relação a movimentos sindicais, como, por
exemplo, os dos petroleiros que, há dois anos, foram
recebidos ainda no Governo Itamar Franco, e aos
quais ficou prometido e acertado que as suas reivindicações salariais seriam atendidas, desde que esperassem um pouco, a fim de não atrapalhar o Plano Real. E nada! A palavra dada não foi cumprida
também desta vez. E, a cada vez que o Governo recua em suas posições, em suas posturas e em suas
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colocações, é óbvio aue trilha o caminho da desmoralização. E tantas foram as idas e vindas, os avanços e os recuos deste Governo a partir das promessas eleitorais que não foram cumpridas, que o exGovernador Leonel Brizola duvida da sanidade mental do atual Presidente da República.
Pois bem, diante da recusa do Governo de entrar em contato com as lideranças do Movimento dos
sem-Terra, nos, do Bloco--da Oposição, reunimo-nos
com o Ministro Raul Jungmann, a fim de tentarmos
criar um canal de comunicação entre o Movimento
dos Sem-Terra e o G9vemo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso e, em especial, do Ministro Raul
Jungmann, da Reforma Agrária.
Os jamais estão cheios e repletos, basta relê-los,
dessas afirmativas do Governo e de uma ação governamental que também envolveu o próprio Ministério da
Justiça, a fim de tentar coibir, congelar o crescimento
do Movimento dos T:abalhadores Sem-Terra. Tentaram amedrontar esses trabalhadores, cercá-los, não
apenas por um descaso muito grande em relação às
vítimas desse movimento: Eldorado dos Garajás, onde
a terra foi, mais uma vez, molhada pelo sangue desses
trabalhadores desarmados. De dez anos para cá, 970
trabalhadores rurais foram assassinados. Jagunços
contratados, que agora mudaram de nome, são seguranças. Seguranças coisa nenhuma! Esse neonome
não convence a ninguém. É a volta do 'jaguncismo'
em pleno neoliberalismo! E esse 'jagui1C1smo' armado
pelos latifundiários recebem a completa indiferença ou
senão a cobertura do Poder Judiciário, do Governador
do Pará, do Poder Executivo, que garante a impunidade de todos eles. Desses mais de 950 crimes ocorridos contra os trabalhadores sem terra, apenas 47 pessoas foram processadas neste País. É a garantia total
da impunidade!
Há poucos minutos estávamos ali no gabinete
do Presidente do Senado, Senador Antonio Cartas
Magalhães, que conversava, especialmente com
João Stédile, o Líder do Movimento dos Sem-Terra.
Dizia S. Ex', o Presidente Antonio Cartas Magalhães, que a legislação brasileira, os códigos de processo, no Brasil, são feitos para garantir a impunidadeacabou de dizer S. ExA -,para garantir a procrastinação, o adiamento para sempre do processo judicial
que, afinal de contas, toma impune, inalcançável os
ricos, enchendo e abarrotando os presídios com pobres e negros, transformando-os em um campo de
concentração que toma inaceitável a presença de ricos e perfumados criminosos!
'
Portanto, estamos diante de uma estrutura legal, de uma estrutura cultural, econômica e política
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que se colocam como oostacu1os rea1s ao 1 ·ocesso
de avanço da humanidade, do conteúdo humano, do
conteúdo pacífico daqueles que querem realmente
transformar o mundo através do seu trabalho.
É incrível que as pessoas que acreditaram um
dia que o homem é homo faber, é o produto do seu
trabalho, agora se transformaram, de repente, em
verdadeiros algozes ou opositores ferrenhos daqueles que querem as condicc'!s minímas para desenvolver o seu trabalho.
A imprensa falou, registrou, que diante do
grande objetivo, da meta das metas, da meta-sintase, que no tempo de Juscelino Kubistchek foi Brasllia, a 11 1 meta, que culminava, reunia e dava organicidade às dez outras metas desenvolvidas no tempo
de Juscelino Kubistchek, agora a meta-síntese é
Sua Excelência mesmo, é a sua reeleição, é a sua
permanência, talvez por 20 anos, como já tinham
anunciado.
Portanto, se Brasflia ajudava a compreender
o plano de metas de Juscelino Kubistchek, agora a
reeleição, a meta-slntese de Sua Excelência o
Presidente da República é indispensável para que
conheçamos e entendamos os seus movimentos,
os seus avanços e recuos, a sua estratégia e a
sua tática.
Pois bem, foi justamente quando, por necessidade de ver aprovado o projeto de reeleição, sem
desincompatibilização, marcando, de forma vislvel e
incontestável, o avanço das medidas autocráticas,
despóticas, que caracterizam este Governo, percebemos que, para ganhar o voto da Bancada Ruralista, foram feitos conchaves e aconchegas. E a partir
desse momento, não por mera coincidência, o Governo mudou, sim, mudou e se abalou até Roma,
para falar com o Papa que os padres brasile(rlls~ a
CNBB e a Episcopal da Terra estavam agindo de
forma perigosa.
A partir desse momento, percebemos diversos
tipos de ações coordenadas, inclusive a do Ministro
Raul Jungmann, que recuara em suas intenções. O
Ministério da Reforma Agrária dispôs no ano passado de poucos e pequenos recursos. De acordo com
a imprensa, apenas um pouco mais de 30% desses
recursos teriam chegado, realmente, às atividadesfins. E cte acordo com a resposta que me foi encami"llad
MhiPtério da Reforma Agrária, 80% dos
·~cur
'!riam sido >!:'li:ados, ficando, apenas,
-·'} ~ i·P.IT' 'c.,- '1!Jtili7C '-o quando a reforma agrá_ria
.-<~si!···
~· ·:s<> '···ge
-,·,iamente, muito mais do
· ·-.~e r, . :~a ·r·:> • ;e
ue o Orçamento destinou a
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Ponanto;-o illbvimento dos Sem-Terra tomouse maior do que o Governo brasileiro, este Governo
indeciso, diante da firmeza dos trabalhadores sem
terra; um Governo isolado, um Governo que se encontra completamente cindido da realidade e do
povo; um Governo que afirma que quer ouvir a voz
rouca da rua, mas depois nunca mais fala nisso,
nunca mais fala em transformar, em abençoar, em
legitimar aquilo que ele comprou no Poder Legislativo: a reforma constitucional, que lhe garante e lhe
garantirá, se passar também nesta, do Congresso, a
reeleição sem desincompatilização.
Reeleição sem desincompatibilizaçãol Uma
aberração na história polftica do Brasil. A reeleição
nunca foi adotada no Brasil. Nem mesmo dentro dos
Governos militares, que pelo menos mudavam a
cara do militar na Presidência de 4 em 4 anos, ou de
5 em 5 anos. Agora, querem mais 4 anos.
--~enem. queesfifüm pouooaaiantedesTeGovemo, embora conte com 80%% de reprovação da
opinião pública, Menem, na Argentina, não quer
apenas os 8 anos que já conseguiu, quer mais 4,
quer 12 anos, uma "fujimorização' completa de todos esses países neoliberais, que adotaram essas
medidas de destruição da vida, de desrespeito ao
homem e de desmoralização total da palavra e do
compromisso efetuado.
Felizmente, não apenas o Movimento dos
Sem-Terra, não apenas os trabalhadores da França,
diante da Renault, não apenas os trabalhadores da
Coréia do Sul, atirando coquetéis molotov para tentar segurar e garantir os seus direitos trabalhistas,
que estão sendo igualmente sucateados e desrespeitados - o direito à estabilidade, o direito a férias,
o direito à garantia de que a dispensa será feita por
causa justa etc - todos os direitos conquistados na
Coréia do Sul pelos trabalhadores, que estão sendo
.agora desrespeitados pelo neoliberalismo, e já lançou um bilhão de trabalhadores na rua, como resultado inexorável dessa sua fantástica proposição de
manter o capitalismo sem gente, de manter o capitalismo de cemitério, de manter o capitalismo a qualquer custo, reduzindo as oportunidades de trabalho.
Em alguns palses, como a Suécia e mesmo
nos Estados Unidos, o desemprego atingiu, em
1935, por exemplo, 25%, e lá, na Suécia, mais de
40% da força de trabalho. Naquele momento, já o
governo tratava de reempregar os trabalhadores desempregados. Mesmo assim, o desemprego atingiu
esse nlvel fantasticamente elevado.
Aqui no Brasil, além do desemprego tecnológico;-além de 830 mil locais de trabalho fechados na
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agrk.."Citura, dttContràmos, como conseqüência do
do mert:ado, COotl'"'dl> ··n·.a~a•~!has";-netálk:as e desuGoverno FHC, do real, a eliminação de 755 mil emmanas da tecnologia que dispensam os trabalhadopregos na indústria.
res e que, portanto, só poderia agir coerentemente
Portanto, desta vez - sem o governo reemprequando se mostrou intenso, contrário ao Movimento
gador de Roosevelt, de Hitler, sem o governo reemdos Sem-Terra. E eles sabem disso; eles sabem
pregador gastando em obras públicas para reempreque, obviamente. o seu movimento deverá, para
gar os trabalhadores que a tecnologia, que a ditaducriar raízes e se espalhar, ultrapassar o simples
ra do mercado livre havia lançado no desemprego-.
acesso à terra.
se não seguirmos o exemplo do Mov1mento dos
Olacyr de Moraes, que tem 400 mil hectares de
Sem-Terra. se não protestarmos contra o que está
terra, o rei da soja, o maior produtor de soja do munacontecendo, 50 mil funcionários públicos serão dedo, que tem escritórios técnicos, que tem represempregados, afirmou Sua Excelência. o Presidente
sentantes no mercado internacional, que possuí tecFHC, diante da sentença do Supremo Tribunal Fenologia avançada para aplicar em suas terras, agora
deral, que concedeu os 28,6% de equiparação dos
quét vender 200 mil hectares.
civ1s aos militares. Cínqüenta mil desempregados,
Ora. se diante de tanta eficiência. o Sr. Olacyr
se o Supremo Tribunal não voltar atrás!
de Moraes está encontrando dificuldades, imagine o
que acontecerá com o pequeno trabalhador sem terE agora, para que um trabalhador ou alguém
que vá à Justiça contra este Governo possa ser bera, que apenas tem acesso à terra nua e crua, sem
neficiado por urna medida limmar deverá depositar
um auxilio, sem uma residência, sem uma tecnologia, sem um amparo, sem um subsídio, sem crédito
ein juízo a Importância que poderá conqUistar na
e sem coisa alguma. Obviamente, é preciso que o
JustiÇa. Um verdadeiro absurdo! Temos urna Justiça
cada vez mais longe do povo e um Executivo cada
próprio processo de reforma agrária avance, para
que ele possa criar raizes, para que os trabalhadovez ma1s c1nd1do. Esqu1zofrema é justamente o que
res possam sobreviver numa sociedade em que o
s1gmhca essa cisão, essa ruptura. Essa ruptura entre
próprio Olacyr de Moraes não consegue ter e manter
as bases da personalidade. a que Kardner se refenu
os êxitos de sua grande atividade produtiva.
há alguma.; décadas. As bases da personalidade de
Fernando Hennque Cardoso estão fundadas no
Portanto, agradeço à Mesa a paciência que
ma1s genuíno e autêntiCO pensamento marx1sta. De
teve ao permitir-me um maior tempo na tribuna. e eu
repente. agora, sobre essas bases. ergue-se essa
havia me comprometido com o Senador Suplicy de
cabeça esvoaçante, mfundada, ideológica desse trisque aqui penmaneceria até a sua chegada, pois S.
te neoliberalismo em cnse derradeira.
Ex" é o próximo inscrito, e, por essa razão, cedo o
meu lugar, com muito prazer, ao nobre Senador.
Portanto. d1ante de ludo isso. verificamos que o
desemprego no mundo, que 1á atinge ma1s de 30%
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Seda população economicamente atiVa mundial, atinginador Laura Campos, infelizmente, o Senador
rá, sem dÚVIda alguma, 60%, porque, na cnse de 29,
Eduardo Suplicy não é o próximo inscrito, mas, logo
em alguns países, at1ng1u quase 50%. HoJe, o Goem seguida, a Presidência volta a chamá-lo.
verno está sem reempregar, sem abnr oportunidaConcedo a palavra à nobre Senadora Emília
des de emprego, e está passando a desempregar e
Fernandes.
.
a ameaçar os trabalhadores. Por exemplo, apenas
A SRA. EMIUA FERNANDES (PTB -RS. Prono Banco do Bras1l, 25 funcionários já se suicidaram.
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradoEssa é a verdadeira v1olênc1a, mUlto mais violenta
ra.) - Sr. Presidente, Sr«s e Srs. Senadores, estatalvez do que aquele t1ro assassmo, disparado em
mos vindo à tribuna, nesta manhã de sexta-feira,
São Paulo, filmado e documentado por um cmegraquando penmanecemos em Brasília, acompanhando,
fista amador.
sem dúv1da, os últimos acontecimentos relacionados
Portanto, é uma v1olênc1a muito grande dificulcom o Mov.imento dos Trabalhadores Sem Terra,
tar o acesso à JustiÇa, ameaçar a população desemocorrido ontem, e o seu desenrolar hoje, durante as
pregada. não deixar que o campo abra oportunidavis1tas. os contatos que estão mantendo com os Predes de emprego, fazer o 1mpéno da máqwna e da
Sidentes do Senado e da Cãmara e CQm o próprio
ehciênc1a cegas em detnmenlo da v1da, em detriPrE:?Iden!~- daJ'l12.Pú1Jiica. e com atr.iidades relaciomento do respe1to aos d1re1tos conquistados. Não
nadas aos nossos trabalhos-que -estaosendo realime recordo de um governo que tenha s1do tão des- .. _~<!(j_os_if)t~rr1_amente na Subcomissão da CPI dos Tírespeitador da VIda, tão encantado com o fet1Ch1smo
_lulosPút:JlLcQ.s,

___
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Mas consideramos importante sairmos· de uma
reunião em que estávamos desde as 9h da manhã,
com as Assessorias, com as pessoas que estão encarregadas do processamento dos dados, e virmos
ao plenário para registrar o que aconteceu ontem,
em Brasília, dia 17 de abril de 1997.
O Brasil foi, sem dúvida, testemunha, e Brasília, a nossa Capital. foi a protagonista, aquela que
abnu as suas portas e a sua gente saiu às ruas para
oferecer ao Brasil e ao mundo um dos maiores
exemplos de força do povo, de organização da sua
gente e, principalmente, de um verdadeiro testemunho e exemplo de resistência, luta, cidadania e forta.ecimento da democracia, demonstrado pelo Movimento dos Sem-Terra.
Estivemos lá, caminhamos, oramos e cantamos com os sem-terra e com as diferentes representações de trabalhadores que estiveram aqui na
nossa Capital. Levamos a nossa solidariedade e
reafinnamos os nossos compromissos com as forças populares e democráticas.
O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra,
que realizou essa caminhada proveniente de diferentes pontos do Brasil que culminou em Brasllia,
representa um marco de n~ação, demonstrando que.
ele significa hoje um dos maiores movimentos orgaqizados do Pais.
Levamos a nossa solidariedade aos trabalhadores sem terra, aos desempregados, aos professores, aos estudantes, aos funcionários públicos,
aos operários, enfim, a todos os representantes de
inúmeras categorias que, num verdadeiro grito
pela terra, pelo emprego, pela educação, pela saúde, pela igualdade e pela justiça, inundaram Brasília com suas bandeiras, faixas, cartazes e palavras
de ordem.
O momento histórico em que viveu o Pafs, e
o que isso significa para todos nós, dá a certeza
de que, a partir de agora, a partir desse fato, se
Impõe um marco significativo de reflexão, de avaliação, de tomada de decisões e, certamente, de
novo redirecionamento político de algumas ações
governamentais.
Consideramos importante também registrar
aqui nesta manhã o que lemos recentemente em um
jornal intitulado Terceira Hora, que é um jornal de
São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, de
março deste ano, em que há algumas entrevistas,
alguns textos importantes, dos quais destacamos
dois pequenos trechos: um de autoria do Padre Virgílio Leite Uchõa, que é assessor polftico da CNBB,
e outro do Padre AntOnio Vatentini Neto, que é Subsecretário Geral da CNBB.
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Além dessa decisão política, desse novo redirecionamento das ações governamentais, o que
considero importante, o Padre Vatentini Neto afirma
(e eu peço permissão para acrescentar no nosso
pronunciamento):
- -- "Mas é também tempo de resgatar, de
construir o projeto original de Deus: um
mundo que seja um paraíso, um lugar bom
de se viver para todos.
É tempo de resgatar a participação fraterna de todos nos bens da criação e nos
frutos do trabalho humano, rompendo com
toda concentração monopolista, com todo
latifúndio excludente.
É tempo de resgatar o sentido e o
exercício do poder, purificando-o de todo autoritarismo, dos privilégios e mordomias, da
corrupção.
É tempo de resgatar cidadania com defesa intransigente dos direitos humanos,
aviltados pela violência institucional, peta criminalidade, peta miséria, pela fome, pela
_disc_riminação multiforme, peta falta de moradia; [Jefo desemprego~ - - É tempo de superar o abismo sempre
crescente entre ricos e pobres."
Ainda acrescento, de autoria do Pe.
Virgilio Leite Uchõa:
"Vista sob o ângulo dos excluídos e
do desemprego, o que nem sempre está
presente na ótica governamental, a mobilização e a resistência dos sem-terra aparecem, no momento presente, como as únicas forças efetivas de transformação so- cial n()Paf~._H_á carência (je mobilizações
em outros setores da sociedade na luta
pelo desemprego generalizado. Essa é outra questão extremamente angustiante da
hora presente.
O Orçamento do País está comprometido com o déficit fiscal. A estabilização económica trouxe vantagens, mas· as políticas
de compensação social correm sérios riscos. Dependem da retomada do crescimento económico, o que exige negociação, paciência e convocação de todos os ateres so- ciais. As medidas de ajustes económicos
trazem um dilema para o Governo, com a
discussão das reformas, programas de privatização, entre outros, que têm profundas
conseqüências no social, político e estratégicõ-âo País."

- - - -
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Palavras do Padre Virgílio UchOa, que
pedimos licença para incluir neste registro.
Por isso, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, os trabalhadores sem terra com determinação
estão dando um exemplo altamente significativo
para o processo democrático, tanto do ponto de vista social como económico e político do País.
As páginas da história são escritas com bravura, com garra, com responsabilidade e, acima de
tudo, com fé, determinação e luta pelos seus direitos, pela democracia, pela igualdade e pela justiça.
O trabalhador sem terra já conseguiu colocar
dentro do seu coração e de sua razão, como cidadãos que são, apesar do sofrimento, das longas caminhadas, do frio, do sol, de todas as dificuldades e
privações que passam, que precisam, cada vez
mais, olhar para a frente, empunhar suas bandeiras,
entoar seus hinos, carregar seus instrumentos de
trabalho e, com fé, terem orgulho dos seus mártires,
dos seus líderes, das mulheres e dos homens que
marcham juntos.
Temos visto, sem dúvida, algumas medidas
do Governo no sentido de mudar o quadro que
está aí. Porém, são ações insuficientes ouairecionadas equivocadamente. Muitas, ao invés de valorizarem os trabalhadores brasileiros, como forma
de recuperar a nossa economia, escolhem o desemprego, a fragilização e o desmantelamento das
organizações sindicais e a retirada dos direitos trabalhistas.
Senhores, o Brasil precisa fazer uma opção
clara, transparente e lúcida de compromissos e prioridades com o colativo. Ou se ouve as vozes roucas
da rua ou o País continua na orientação imposta,
muitas vezes, de fora para dentro, em nome de uma
globalização que exclui, distancia, marginaliza e
concentra, tomando cada vez mais evidente as desigualdades e as injustiças.
Os problemas sociais têm que ser assumidos
com determinação e vontade política. De nada
adianta segurar a inflação se os juros continuam os
mais altos do mundo e escancaram as portas para
as importações em detrimento do comércio e da indústria nacional. Empresas são fechadas; trabalhadores são demitidos aos milhares; salários são congelados; funcionários públicos são desrespeitados;
agricultores abandonam as suas terras, empobrecidos e sem esperança pela falta de recursos, de crédito, pela burocracia e pelos preços aviltantes dos
produtos; pessoas idosas e portadoras de deficiências perambulam ainda pelas ruas e outros tantos
sonham com auxmos que não chegam pela burocra-
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cia ou quase nada resolve pela insignificância que
representam.
Continuamos ainda convivendo com forte indiferença em relação ao trabalho infantil e à prosti-tuição juvenil, talvez o problema comece na família
e na sociedade, muitas vezes alheia, quase que
anestesiada pela pobreza e pela desinformação
que se acentua no descompromisso dos governos
ao combate efetivo dessas vergonhosas formas de
violência.
A impunidade, os desvios de recursos e a corrupção ainda encontram terreno fértil. Investimentos
insuficientes para a educação, saúde e moradia são
denúncias constantes. Reformas da Previdências,
reformas administrativas, reformas da Constituição,
privatizações sem nenhum critério ainda são consideradas e falsamente passadas· à população brasileira como tábua de salvação.
Poderia, Sr. Presidente, continuar aqui citando
outros tantos problemas e equívocos que, dentro da
minha visão, existem no nosso País. Porém o que
desejo realmente, neste momento, é ressaltar o significado da manifestação ordeira e democrática do
Movimento dos Sem-Terra, que o Brasil assistiu e
que se reproduziu. E isto é importante, Sr. Presidente, Srs. Senadores: os movimentos que se reproduziram em muitos Estados brasileiros.
Particularmente eu, como representante do Estado do Rio Grande do Sul, quero fazer eco às vozes -dos trabalhadores, que até tiveram confrontos
com a Polícia Militar do meu Estado. Quero fazer
eco aqui, em especial, às vozes dos milhares de
professores que, ontem, em vignia, permaneceram
durante todo o dia em frente ao Palácio Piratini, no
Estado do Rio Grande do Sul. Sim, os trabalhadores
estão atentos. Está havendo um movimento de reação, porque as coisas não estão muito bem explicadas, Srs. Senadores. Os fatos, como são transmitidos nas emissoras de televisão, nos programas, nas
publicações compradas, pagas; não traduzem a realidade. Talvez ninguém saiba, mas é importante saber e deixar aqui registrado que, no Estado do Rio
Grande do Sul, que saiu à frente na elaboração da
sua Constituição, dizendo que, no mínimo, 35% dos
nossos impostos deveriam ir para a educação, ainda, estamos convivendo com salários aviltantes dos
professores. Um professor gaúcho ganha hoje de
salário básico R$111 ,00, o que é uma vergonha. Os
professores denunciaram isso ontem. Os professores também saíram às ruas manifestando o seu
apoio à reforma agrária, dizendo não às reformas
administrativas e da Previdência; saíram às ruas
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man.festando a sua bontrariedade à ve. :ru da Vale
do Rio Doce.
Portanto, isso que está acontecendo, Srs. Senadores. é o ponto alto da manifestação que o Brasil
viveu. É uma demonstração clara, inequívoca da
unidade que começa a surgir, da solidariedade dos
trabalhadores, das categorias. independente de setores, sejam do campo ou da cidade. Esse movimento, sem dúvida, precisa ser ampliado, porque é
algo mUlto sério, muito responsável. Ao contrário
dos que alguns afirmam. de que sejam movimentos
manipulados, movimentos de carona, onde muitos
pegaram a onda. eu continuo afirmando: o movimento que nós vtmos. que começa a nascer no coração
·e no senttmento. não apenas pos sem-terra. mas de
todos os desempregados, de todos os trabalhadores
que estão com dificuldades, é um movimento de reação. é' um movtmento de apoio à uma caminhada
persistente e objettva. que deve ser olhada com muita atenção. É um movimento legitimo. que se levanta contra a impunidade e contra a violência; enfim,
contra medidas que estão sendo tomadas.
Faço esse regtstro e aproveito para fazer também um apelo ao Presidente da República: que esses protestos populares, indispensáveis ao processo
de fortalectmento da democracia e da cidadania, não
sejam subesbmados, sejam olhados com a atenção
que merecem. O Governo prectsa abrir o seu coração e a sua sensibilidade aos clamores que estão
surgindo da rua, das massas populares. dos excluidos e que certamente atingtrão, cada vez mais. categorias, parlamentares e parttdos políticos.
Deve servtr, sim, essa ação e essa reação de
reflexão ao Governo para que possa realmente demonstrar o seu comprometimento efetivo com as grandes mudanças. transformando-o em ações concretas.
objetivas, rápidas. É o que todos nós esperamos.
Diante, Sr. Presidente e Srs. Senadores, dos
acontecimentos e das constatações que ai estão, é
prectso que não apenas o Governo Federal, o Poder
Executrvo, mas todos os poderes constituídos do
nosso Pais, cada um com seu grau de responsabilidade, seja na construção de leis rápidas, efetivas,
objetivas, seja na destinação de recursos e de medidas que realmente atinjam os objetivos que o País
espera, seja na agilização de processos que emperram muitas vezes o processo de tranqüilidade e de
permanência do homem no campo, encarem com
determinação e vontade política a questão agrária
no Pais, entre tantas outras.
Hoje, o povo brasileiro está atento, sabe da necessidade e quer a reforma agrária. Estamos na ex-
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pectativa de que· os encontros do Movimento dos
Sem-Terra com os Presidente do Senado, da Câmara e, principalmente, com o Presidente da República
e os Ministros da Agricultura e da Reforma Agrária.
resultem em ações concretas e ágeis, para as milhares de famflias que vivem em condições precárias,
ao longo das estradas, clamando por um lugar para
plantar e produzir.
ResgatandO-se. dessa forma, a tranqüilidade e
o desenvolvimento que todos, homens e mulheres,
do campo e da cidade, merecem e querem '{er tornar-se realidade.
Esse é o registro que nós gostaríamos de fazer, Sr. Presidente, na certeza de que, a partir de
agora, o País deve se encaminhar para uma visão
diferente, de compromisso e de ações concretas, e
possamos perceber que muitas coisas estão sendo
feitas, como a contenção do processo inflacionário,
tão válido, importante e necessário, mas muitas outras estão por fazer.
Muito obrigada.
Durante o discurso da Sra. Emt7ia Fernam:Jes, suplente de Secretário, o Sr. Valmir
Campelo deixa ã cadeira da presidéncia,
que é ocupada pelo Sr. Ademir Andrade.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) - Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr&s e Srs. Senadores, a
exemplo dos oradores que me antecederam, como a
Senadora Emília Fernandes, Senador Laura Campos, Senador Pedro Simon, Senador Ramez Tebet e
outros. quero expressar o meu respeito à extraordinária marcha dos trabalhadores do Movimento dos
Sem-Terra, pela reforma agrária, por emprego e por
justiça.
Hoje, desta tribuna. o Senador Pedro Simon
bem lembrava a Coluna Prestes: a marcha pelas Diretas Já; os grandes Movimentos pela Ética na Política; a Grande Marcha sobre Washington, liderada
por Martin Luther King, em 1963; os grandes movimentos de opinião pública, como, por exemplo,
aqueles que levaram ao fim o apartheid na África do
Sul, liderados por Nelson Mandela; enfim, a marcha
dos trabalhadores sem-terra que, de diferentes pontos do Brasil, passando por dezena\' e centenas de
cidades, municípios e vilarejos, comoveu o País, fazendo com que, sobretudo ontem, na sua chegada a
Brasília, o povo saísse das suas casas. O que vimos
eram filhas com suas mães, avós, tios, vindo cumprimentar, emocionados, os trabalhadores que. de lon-
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ge vieram, com seus instrumentos de trabalho, suas
roupas simples e suas sandálias.
Houve alguns comentários nas emissoras de
televisão, rádios, jornais e até o Presidente Fernando Henrique Cardoso hoje usou a expressão 'surfistas' para se referir aos que aproveitaram a onda dos
sem-terra para estarem junto a eles. Quero dizer
que vergonha teria eu se, convidado pelo Movimento
dos Sem-Terra, não estivesse os acompanhando,
não êstivesse os visitando. Como iria eu compreenc
der melhor os anseios, os problemas dos trabalhadores sem terra se não estivesse caminhando com
eles, indo aos seus acampamentos - quando por
eles convidado -, aos assentamentos para testemunhar o quão dá certo o assentamento, a formação de
cooperativas, quando têm um modesto apoio financeiro para então desenvolver a atividade agrícola.
Quanta dignidade tem este movimento! É bem
verdade que eles têm aprendido também. E essa
marcha granjeou tanto respeito, exatamente porque
eles observaram que, ao formarem esse movimento
com o seu caráter pacífico, iriam sensibilizar. Acredito que a repercussão tem sido até maior do que a
originalmente por eles esperada. E mesmo sob a
chuva torrencial de ontem, entre 15 e 17:30h, o ato
continuou até altas horas da noite, com artistas, alguns dentre os melhores do Brasil, que resolveram
oferecer o seu canto, a sua música para saudar o
MoVImento dos Sem-Terra.
Hoje, pela manhã, o Presidente Antonio Carlos
Magalhães recebeu os principais coordenadores do
Movimento dos Sem-Terra, dentre os quais João Pedro Stédile, José Rainha, Gilmar Mauro, Gilberto de
Oliveira e tantos outros, inclusive os representantes
daqueles que marcharam mais de mil quilómetros
para chegar a Brasília.
Na audiência, o Presidente Antonio Carlos Magalhães - e em nome do Congresso Nacional - elogiou a natureza dessa marcha, dizendo que ele,
desta vez, queria cumprimentar o Movimento dos
Sem-Terra e mostrar o seu respeito por essa forma
de diálogo que os sem-terra haviam conseguido
granjear, conquistar, pela natureza pacffica do movimento.
A Senadora Emnia Fernandes, há pouco, falou
dos momentos altos da manifestação de ontem, inclusive ressaltando o ato ecumênico, e trouxe também algumas calavras de religiosos que souberam
tão bem compreender por que é que se quer construir um mundo melhor em nosso País, estando isso
ao nosso alcance se houver a vontade efetiva de todos nós.
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. Gostaria, Sr" Pre$idente_ E:milia. Fernandes, de
aqui registrar alguns dos pontos principais do diálogo da Coordenação Nacional do Movimento dos
Sem-Terra, há poucos instantes, em audiência com
o Presidente do Senado e do Congresso, Senador
Antonio Carlos Magalhães.
Disse João Pedro Stédile que gostaria de tratar
de quatro pontos. O primeiro, uma critica ao Governo. DiS5e ~e1e,comclãréza: unfprimeiro l)ol1to é falar .
--mal do Governo. Por que razão? Em função da política agrícola, que não vai bem. A agricultura, segundo ele -e nós concordamos -, está vivendo uma crise como nunca antes vimos. Os pequenos agricultores estão abandonando a terra, inclusive no Estado
do Rio Grande do Sul - de onde vem João Pedro
Stédile. Mais 830 mil postos de trabalho se desfizeram no campo e é preciso modificar isso.
O segundo ponto trata do massacre de Eldorado dos Carajás, porque ontem completou um ano a
impunidade do crime em que 19 trabalhadores rurais
sem-terra foram mortos por 155 policiais militares,
sob o comando do Governo estadual. Até agora a
impunidade está ocorrendo. E é preciso - ressaltou
João Pedro Stédile - um esforço político para romper o poder do latifúndio local, que ainda agora conseguiu fazer com que o comandante da PM - segundo projeto aprovado há poucos dias na Assembléia
Legislativa do Pará - tenha o seu fórum especial, o
mesmo fórum que julga o Governador e os Deputados Estaduais. O fórum para aqueles que são eleitos
diretamente pelo povo vai ser o fórum do comandante da PM, o que é uma distorção, Sr" Presidente! Parece, então, que as coisas ainda caminham na direção de se facilitar a impunidade.
O terceiro ponto foi o pedido que a Coordenação do Movimento dos Trabalhadores Rurais SemTerra faz ao Congresso Nacional e ao seu Presidente Antonio Carlos Magalhães para, junto ao Presidente Fernando Henrique Cardoso, solicitar que haja
mudanças efetivas na política de reforma agrária e
na política agrícola. Senão, de acordo com suas palavras, 'o interior vai para o brejo'.
O quarto ponto refere-se aos projetes que o
·-Congresso Nacional está examinando, como o de
regularização da posse da terra, do Senador Flaviano Melo, que o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra gostaria que fosse vota(jkl logo. Há
também os projetes que o Senador Roberto Freire
se incumoiü ae encaminhar e ql.ie Tmpooem-;-dentre ..
outras coisas, a cobrança de juros compensatórios esse projeto guarda relação com outro que está na
Câmara dos Deputados, do Deputado Luís Eduardo
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Greenhalg. Há ainda um projeto do Deputado Domingos Outra, que veio da Câmara e que nesta
Casa recebeu parecer do Senador Ramez Tebet.
Eles disseram que prefeririam o projeto tal como
veio da Câmara. Em razão disso, sugeri ao Senador
Ramez Tebet que participasse da audiência que
ocorreu há poucos instantes, com o Presidente da
Câmara dos Deputados, Michel Temer, ocasião em
que S. Ex& ressaltou esse aspecto e o Senador Ramez Tebet explicou as razões pelas quais introduziu
no seu parecer que o juiz precisa ir ao local examinar o caso. Acredito que do diálogo entre o Senador
Ramez Tebet e o Movimento dos Sem-Terra pode
surgir algo importante. Mas vejamos que logo tal ..
projeto seja aqui votado.
O Presidente Antonio Carlos Magalhães respondeu aos quatro pontos. Primeiro, disse que não é
o intérprete do Governo, mas por ser Presidente,
pode ser um canal. Ele concordou que a politica
agrícola não é a que o País necessita e avalia que é
importante modificá-la.
No outro ponto, o referente a Eldorado dos Carajás, o Presidente Antonio Carlos Magalhães foi severo, concordou que aquilo é uma vergonha e disse
que o problema é da Justiça, mas também do Legislativo. Avaliou que há muitas leis feitas para que os
processos não funcionem, detalhes como aquele
que permite arrolar testemunhas difíceis de ser ouvidas, e vai-se atrasando o processo. Que é preciso
mudar o Código de Processo, que, sobretudo, dificulta o direito dos mais pobres e também acaba prejudicando o esclarecimento dos casos de corrupção.
Ele falou da importância da política de reforma agrária. Avalia que não basta o assentamento e que o
Presidente Fernando Henrique tem a oportunidade
de lavrar um tento, hoje, no diálogo, que espera seja
construtivo, com o Movimento dos Sem-Terra.
Sobre os projetas aqui em tramitação, ressaltou que o próprio Ministro Raul Jungmann solicitou
que logo fossem votados. E assumiu o compromisso, porque isso está ao alcance de S. E:xl', de ultimar
esforços, inclusive pediu aos Senadores ali presentes, como a Senadora Marina Silva, os Senadores
José Eduardo Outra, Ademir Andrade e Pedro Simon a sua colaboração, e ao próprio Senador Roberto Freire, que está cuidando deste assunto, que
complete a formulação do projeto, para que possamos votá-lo.
O Senador Pedro Simon avaliou ser importante
que tenhamos uma agenda de trabalho conjunta e
sugeriu que, dentre esses projetas, esteja aquele do
Senador Darcy Ribeiro, que trata da questão de o
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Governo poder desapropriar logo as terras que não
são deViQam9nte Lisãetas para a produção, de fonma
gradativa'.
O Deputado Alcides Modesto, da Bahia, ressaltou a importância de relembrarmos os 100 anos da
destruição de Canudos. quando 25 mil sertanejos foram massacrados; que é preciso todos pensanmos
no esforço de AntOnio Conselheiro em criar uma sociedade mais justa, pois, infelizmente, acabou tendo
os seus companheiros de Canudos massacrados, e
que jamais devemos permitir que isso ocorra novamente.
s..- Presidente, hoje, o Presidente Fernando
Henrique Cardoso concedeu uma longa entrevista à
Rádio CBN, ao Jornalista Heródoto Barbeiro. Eu
gostaria de comentar alguns pontos mencionados
por Sua Excelência.
Sobre a questão da refonma agrária, da política
agrícola e do valor da terra. o Presidente Fernando
Henrique disse que a terra não é tão importante,
porque até o seu valor está caindo por causa do
ITR, que está bem mais elevado.
Ora, s..- Presidente, o ITR não está assim tão
mais elevado, o valor da terra não está caindo especialmente por causa do ITR; está caindo sim porque
a politica agrícola não é a mais adequada. Se a política agrícola for adequada; se houver um valor real
na produção agiícota; se hower uma:-demanda por
bens de primeira necessidade, em escala muito
maior do que há até agora, justamente em razão de
uma melhor distribuição da renda, com certeza o valor da terra vai aumentar. Se for realizada uma reforma agrária, se houver melhor distribuição, se for
transformada a estrutura fundiária, com certeza tornando-se relativamente mais escassa, mais valorizada, a terra ganhará valor. Então, a política agrícola
não é tão adequada!
O Presidente ressaltou que não é novidade
dialogar com o Movimento dos Sem-Terra, porque
essa é a quarta vez que os recebe em audiência.
Quero lembrar que o Presidente ainda não aceitou o
convite do Movimento para visitá-los nos próprios
assentamentos ou acampamentos. Sua Excelência
poderia perfeitamente ir até o Sul do Pará, onde há
problemas sérios, ou a Eldorado dos Carajás, ou a
Corumbiara, ou ao Acre, ou ao Pontal do Paranapanema, ou ao Mato Grosso, ou ao Aio Grande do Sul.
São esses os lugares onde está havendo maior tensão.
O Presidente deveria inclusive visitar as escolas do Movimento dos Sem-Terras e manter com
eles um diálogo profundo, ali, junto à terra. Ah, como
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Sua Excelêncta sena mais respeitado! Porque. aos
convites de empresános para visitar as suas empresas, as suas fábricas, as suas inaugurações, Sua
Excelência tem atendtdo e comparecido. Quantas
vezes o Presidente compareceu a encontros para
conversar com enttdades· empresariais nesses dois
anos e quatro meses?
Não posso deixar de comentar, desta tribuna, o
engano, o erro cometido pelo Ministro Pedro Malan,
quando, na semana passada, disse que de nada
adtantava a Marcha que os trabalhadores sem terra
fanam, como se não adiantasse a marcha que fazem os empresários não propriamente a pé, mas subindo e descendo de av1ões. marchando diariamente
em dtreção ao Mtmsténo da Fazenda. Estão presentes, às centenas. em posses e manifestações. O Mimstro Pedro Malan é capaz sim de dialogar semanalmente com os empresários nas suas entidades
de classe.
Faça um exame de consciência, Ministro Pedro
Malan, observe a sua agenda diária, observe quantos preSidentes de bancos, presidentes de instituições financeiras, de enttdades empresariais estão dianamente dialogando com V. Ex"! E dianamente V.
Ex" cede empréstimos para esses empresários. muitas vezes em caráter subsidiado.
Quantas vezes V. Ex" recebeu os trabalhadores sem terra? Por que criticar a Marcha? Obviamente V. Ex" está convencido de que a Marcha realmente mudou o cenáno do Brasil, o cenário de Brasma, tanto é que o próprio Presidente da República,
Fernando Hennque Cardoso. reconhece o fato.
O Senhor Presidente também falou sobre a
Vale do Rro 6oce. Disse que PQuco adiantava a
Companhia destinar apenas 29 milhões de I:Jcro obttdos no ano passado- para o Tesouro, enquanto
Sua Excelência espera arrecadar e aplicar 5 bilhões;
que, com rsso, lena um rendimento murto maior,
com os juros da aplicação mensal - aliás, Sua Excelência deu um exemplo rnfehz para dizer o que podena fazer a Vale do Rio Doce. como se o Governo pudesse receber juros de rendimentos!
A Companhta. obviamente, se bem administrada, se atnda melhor admtnistrada e se o Prestdente
trvesse a preocupação de tomá-la um exemplo porque Já é um empresa que dá lucro-. ela poderia
render ma1s à população brasileira. (Pausa)
Interrompo o meu pronunciamento porque se
encontra no plenáno, neste momento, o Primetro-Mintstro da Espanha, que vtstta o Senado acompanhado pelo Prestdente da Casa, Senador Antonio Carlos
Magalhães.
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Queremos dar as boas-vindas e dizer que nos
sentimos honrados pela visita do Primeiro-Ministro e
dos Parlamentares da Assembléia Nacional da Espanha.
Temos muito o que aprender com esse país,
inclusive com o processo de democratização, ocorri~ nJ~_~ !iltimas_ décadas. É extremamente interessante. Falo em nome do Partido dos Trabalhadores,
que tem maior afinidade com as forças progressistas, mais de esquerda.
Considero louvável o processo democrático da
Espanha.
A SRA.. PRESIDENTE (Emília Fernandes) Peço licença a V. Ex", nobre Senador Eduardo Suplicy, porque eu também gostaria de me pronunciar
a respeito.
O SR. EDUARDO SUPUCY - Pois não, Sr"
Presidente Emília Fernandes.
A SRA.. PRESIDENTE (Emtlia Fernandes) Em nome da Mesa. eu gostaria de saudar o sennor
Primeiro-Ministro da Espanha, acompanhado do
nosso Exm 0 Presidente do Congresso Nacional, Senador Antonio Carlos Magalhães, bem como os Parlamentares que acompanham o Senhor Ministro e a
sua comitiva em geral. Tenho certeza de que a nossa Casa e o Brasil o acolhem com a maior satisfação.
Em nome de todos os Parlamentares e da
Mesa que represento, desejo-lhe boas-vindas.
Nobre Senador Eduardo Suplicy, V. Ex" continua com a palavra.
Obrigada.
O SR. EDUARDO SUPUCY - É extremamente importante e louvável que haja esse processo ae
alternância democrática; certamente isso ocorre tanto no Brasil como na Espanha.
Eu gostaria de ressaltar que, na Espanha, por
exemplo, extste o rendimento mínimo de inserção,
tal como na França - e isso resultou de um diálogo
em cada autonomia -, como na Catalunha, no Pais
Basco e em outros.
Gostaria de dizer, Senhor Primeiro-Ministro,
que, aqui, no Brasil, estamos lutando também para
que se viabilize o ingresso da renda mínima de cidadania, para que todos os brasileiros, assim como
ocorre na Espanha, possam efetivamente partilhar
da riqueza nacional. Aliás, algo semelhante aconteceu na Espanha há 500 anos. Um grantle escritor,
Juan Luís Vives, preocupado com a situação social
da Espanha, escreveu, em 1526, o •Tratado De Subventione Pauperum". Ele era muito amigo do grande
filósofo Thomas More, que, em 1516~ havia E'l~ri!o _
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"Utopia". Nessa época, o rei de Espanha pediu que
Juan Luis Vives fosse aos Países Baixos. Ele foi e,
então, dez anos depois, escreveu a primeira proposta de ingresso de uma renda mínima de cidadania
para a cidade flamenga de Bruges. E lá na Bélgica,
nos Países Baixos, foi instituída, há mais de 500 anos,
essa proposta. que hoje frutifica e se toma objeto de
debate em muitos países, inclusive no Brasil.
Homenageamos o Primeiro-Ministro José Maria Aznar, Presidente do Governo do Reino da Espanha. Muito obrigado.
Continuando, Sr" Presidente, digo que o Presidente Fernando Henrique, ao comentar a questão
do salário mínimo e do desemprego, esqueceu-se
de·dizer que, há cinco anos e quatro meses, foi
aprovado no Senado o Projeto de Garantia de Renda Mínima. No entanto, até hoje o Governo não realiza esforços para conversar, com franqoeza: e respeito, com a OposiÇão sobre essa proposta, que está
pronta para ser votada na Câmara dos Deputados.
Agora, tendo v'ndo para o Senado o substitutivo de Osvaldo Biolchi aos projetes de Nelson Marchezan, Pedro Wilson e Chico Vigilante, iremos elaborar um projeto que seja a transição entre o que o
Senhor Presidente diz que está disposto a aprovar e
aquilo que avalio que o Senado pode perfeitamente
construir.
A Senadoré. Marina Silva pediu vista do parecer do Senador Lúcio Alcântara sobre o projeto.
Acredite que possam, ambos, elaborar uma fórmula
adequada. Estou convicto de que podemos perfeitamente finõ.nc1ar uma renda de cidadania. Seria até
interessante considerarmos a destinação de recursos de toda a riqueza criada no País para que, parte
dela, possa ser encaminhada para um fundo que venha garantir essa renda de cidadania para todos.
Sua Excelência, o Presidente da República,
não pár;de recéber pressão de grupos internacionais dos Estados Unidos e de países da Europa
nesse sentido. Ainda nesta semana, em todos os
países desenvolvidos do mundo, foi lançado o extraordinário livro Terra, de Sebastião Salgado, Chico
Buarque e José Saramago, sobre a questão da terra. Sua Excelência fica com os ouvidos tensos quando sabe que por t0dos os países desenvolvidos suas embaixadas comumcam - há grupos que
apóiam a iniciativa da reforma agrária. O Senhor
Presidente pede, então, ao MST que fale com tais
grupos para que re1vind1quem em seus países a redução de tarifas para produtos a:grfcolas brasileiros.
Ora, o Presidente Fenando Henrique pode até
pedir isso, mas, na realidade, deveria aproveitar
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essa oportunidaUe para dar boéts-vindas a essa
pressão dos grupos intelectuais, dos segmentos de
trabalhadores de sindicatos seja na Europa, nos Estados Unidos, no Japão. Sua Excelência poderia canalizar essa. força e dizer: 'Muito bem! Essa força vai
nos ajudar a q~ebrar a espinha dorsal do latifúndio'.
Refiro-me ~obretudo ao latifúndio improdutivo no
Brasil, que, ~sem dúvida alguma, tem força extraordinária na ba.se de sustentação do Governo, haja vista
que, como ·.ressaltou o Senador Lauro Campos, por
ocasião da votação da emenda da reeleição, foi justamente com a Bancada Ruralista, que não quer a
reforma agrária, que o Presidente Fernando· Henrique fez um acordo para atrasar a realização dessa
proposta. E isso é grave. E depois Sua Excelência
fica preocupado com as críticas que a CNBB faz a
respeito desses procedimentos de acordo.
O direito de reeleição, Senhor Presidente, vai
ter que ser votado aqui no Congresso Nacional.
Lembrem-se V. Ex-s: já se passaram dois anos e
quatro meses do mandato do Presidente e, segundo
os números do próprio Governo, apenas 104 mil tamOias foram assentadas.
Mais da metade do seu tempo de governo passou, e ainda não se chegou nem à metade da meta
previsti:l para quatro anos; de 280 mil assentados.
Agora resta apenas um ano e oito meses. Como
áóelerar e ampliar sua própria meta? Será difícil,
mas tem Sua Excelência a oportunidade de fazer
aquilo que José Saramago, o grande escritor da língua portuguesa, lhe recomendou :'Já está na História por ser Presidente, mas pode ser o Presidente
que vai ficar na História por realizar a reforma agrária". No entanto, Sua Excelência deve lembrar-se
que só lhe resta constitucionalmente um ano e oito
meses.
Será importante aproveitar bem esse tempo,
lembrando que um ·ano 'é 'cito meses é tempo para
muita coisa, mas é preciso agir com ~idez, porque,
de outra forma, não se conseguirá agir conforme a
aspiração da sociedade brasileira. Na semana passada, o Presidente Fernando Henrique disse que
pretende fazer a reforma agrária e perguntou se a
sociedade assim queria. -Pois bem, está demonstrado que a sociedade quer, e muito; basta o Presidente providencia-la:
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Sup71cy, o -scAãemir A7Ulraâe-âeixa a caâeira
da presidência, que é ocupada pela Sra.
Emília Fernandes, suplente de Secretário.
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A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir Andrade.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB - PA.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr4 Presidente e Srs. Senadores, em primeiro
lugar, manifesto o meu posicionaJrlento, em nome
do meu partido, o Partido Socialista Brasileiro, sobre
as reivindicações do Movimento dos Sem-Terra.
Tivemos a oportunidade de acompanhar hoje
todas as suas lideranças às audiências com o Presidente do Senado, Senador Antonio Carlos Magalhães, e com o Presidente da Câmara dos Deputados,
Deputado Michel Temer.
O Senador Eduardo Suplicy, que me antecedeu, expôs de maneira muito clara, muito transparente os posicionamentos assumidos pelas lideranças do MST diante dos Presidentes do Senado e da
Câmara, bem como as suas reivindicações, os seus
desejos e inclusive - chamo atenção para este ponto - a sua posição política.
Segundo a imprensa, o MST, nas suas primeiras palavras, corno disse o nobre Senador Eduardo
Suplicy, colocou: "viemos aqui falar mal do Governo,
porque na verdade é um movimento que não concorda com o Governo, que se opõe ao Governo, e
isso está mais do que claro•.
Quero aproveitar a oportunidade, Sr4 Presidente, para fazer uma crítica a setores da imprensa no
nosso Pais, setores que sempre se colocaram contrariamente à reforma agrária, que sempre defenderam posições conservadoras do Governo e do Congresso Nacional e que agora fazem carga contra os
políticos que estão ao lado desse movimento.
O jornal O Globo traz a seguinte manchete:
"Políticos pegam carona na marcha do Movimento
Sem-terra·. E falam de políticos que viviam no ostracismo e no limbo, citando Brizola e o próprio
Lula, entre tantos outros, como se estivessem a
usar, de maneira oportunista, o Movimento dos
Sem-Terra.
Lamento profundamente que O Globo tenha
as suas divergências e a sua intriga com Leonel Brizola, mas o jornal não pode se aproveitar deste momento para colocá-lo, bem como Lula e os polfticos
do PSB e de autos Partidos, que sempre estiveram
nessa luta, que sempre estiveram à frente desses
movimentos, que sempre estiveram solidários com a
reforma agrária, corno se, agora, estivessem se
aproveitando deles. Isso é uma injustiça muito grande que comete não apenas o jornal O Globo, pois,
ontem, ouvi comentários semelhantes no "Telejornal
da Manchete•.
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É preciso que se diga a verdade ao povo brasileiro. O Movimento dos Sem-Terra ascendeu no Governo Fernando Henrique Cardoso e é um dos poucos movimentos que cresceram, que se ampliaram e
que conquistaram a opinião pública brasileira, favorável à sua luta.
Os movimentos sindicais estão numa fase de
retração, porque o desemprego é tão grande neste
Pais, devido à politica adotada pelo Governo Fernando Henrique Cardoso, a disputa por uma vaga
no trabalho é tão grande, que os trabalhadores já
não têm condições de pleitear melhores salários ou
melhores condições de trabalho. Eles têm que lutar
pela oportunidade de emprego. Por isso, esses movimentos estão, hoje, um pouco retraídos, devido a
essa política do Presidente Fernando Henrique Cardoso e devido à cobertura falaciosa que lhe dá toda
a grande imprensa nacional, que mostra esse fato
corno algo absolutamente positivo, como algo absolutamente novo. Mostram como sendo inovador o
fato de ter o Presidente Fernando Henrique cardoso
conseguido manter a estabilidade da moeda, quando, na verdade, o grande milagre que fez foi aproximar a nossa moeda do dólar.

Não vou falar das conseqüências que poderão
advir disso no futuro, mas, hoje, o desemprego é
grande no nosso Pais e, dentre os movimentos que
lutam por condições para os trabalhadores, o movimento que mais cresceu, sem dúvida, foi o MST.
Mas todos nós, polfticos da Oposição, políticos do
Partido Socialista Brasileiro, do Partido dos Trabalhadores, do Partido Democrático Trabalhista, do PC
do. P. do PPS, sempre combatemos esse Governo,
sem.-re o alertamos para os erros que está cometendo e sempre estivemos solidários com a reforma
'lgrária e com os trabalhadores rurais de uma maneira geral.
Portanto, se estivemos presentes a esse movimento, se estivemos junto com eles, isso- Ocorreu
porque somos formados deles, fornos eleitos por
eles. Não foram os empresários brasileiros que
nos colocaram aqui, não foi o dinheiro dos banqueiros, nem o dinheiro da UDR, nem o dinheiro
das multinacionais, nem o dinheiro das mineradoras que nos colocou aqui, no Congresso Nacional.
Quem nos colocou aqui foi o voto consciente do
covo mais humilde deste País, porque não compramos votos de ninguém - não temos nem dinheiro para fazê-lo -, não temos meios de comunicação nas nossas mãos, como têm grande número
de Parlamentares ligados à área empresarial. Somos políticos que estamos .1c r:l>F.:-a-dia da luta d:

220

ANAI~OO SENADO

povo;- .astarnos no dia-acdia das suas organizações,
enfrentando JUntos a ViOlência do Governo, a violênCia institucionalizada, o Judiciário, as m1liclaS do latifúndio, aJudando a organização e a construção desse movimento.
Portanto, quando estamos no me1o deles, não
o fazemos para aparecer, nem para ser oportunista.
Estamos de acordo com a nossa coerência, com a
nossa trad1ção, com a nossa h1st6na de luta no Parlamento bras1ie1ro.
Lamento profundamente que os JOrnais tentem
1mpmg1r a nós a pecha de oportunistas de um movimento SOCial desta 1mportânc1a. Fazemos parte desse mov1mento, estamos na ongem desse movimento. fomos ele1tos pelas pessoas que ·mtegram esses
mov1mentos.
Portanto, nada ma1s JUSto, nada ma1s correto·
do que estarmos ao seu lado, de braços dados, no
momento em que eles se apresentam em Brasília
para fazer as suas reiVIndicações.
Fe1t0 esse protesto, quena entrar. na verdade,
no tema que me trouxe à tnbuna.
Quero. ma1s uma vez, alertar a todos os Governadores do Brasil, a todos os Prefe1tos do nosso
Pais, que o Governo Fernando Hennque Cardoso
pretende, ma1s uma vez. prorrogar o Fundo de Establlizacão F1scal.
Esse Fundo, que começou no míc1o de 1994,
fo1 prorrogado até Junho deste ano. IniCialmente, era
chamado de Fundo Soc1al de Emergênc1a.
Quando se descobnu que o dmhe1ro do Fundo
Soc1al de Emergéncm estava sendo usado para Cl.lS'
tear mordom1as do Palácio do Planalto, bem como
suas festas, resolveu-se mudar o seu nome para
Fundo de Estabilização F1scal, o qual fOI prorrogado
até Junho deste ano. Agora, o Governo Fernando
Hennque Cardoso pretende prorrogá-lo novamente,
desta vez até o ano 2.000.
Esse Fundo retira 20% dos valores de todas as
verbas que ex1stem na União para que o Poder Executivo os utiltZe da forma que lhe aprouver, dandolhe liberdade total.
Com ISSO, os MuniCípiOS e os Governos dos
Estados brasileiros estão sendo preJUdicados. Os
MuniCÍPIOS perdem uma parcela do FPM e os Estados perdem uma parcela representativa do FPE. Em
1994 e 1995, o prejuízo sofndo pelos Govem0s elos
Estados e pelas prefeituras mumc1pa1s chegou a
R$3 bilhões, quantia que o Governo Federal atJ<>.canhou para utilizar da forma como bem entendeu.
Para o segundo semestre d9 1997, está previs•o um prejuízo para os Mun1cíp:os da ordem de
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R$840 milhões. Para o ano. de 1997; o prejuízo previsto é de R$1 bilhão e 800 milhões. São recursos
que a Constituição de 1988 garantiu, por intermédio
do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo
de Participação dos Municípios, que é calculado sobre o Imposto de Renda e sobre o Imposto sobre
Produtos Industrializados.
A Constituição garantiu esse direito aos Municípios, mas o Presidente da República entende que
precisa desse dinheiro para outras destinações, para
usá-lo da maneira como acha que deva.
O Congresso Nacional tem, de certa forma,
atendido todas essas reivindicações do Palácio do
Planalto. Já são três anos e meio de permanência
desse Fundo e, agora, querem prorrogá-lo por mais
três anos e meio. E_ssa emenda constitucional tramita na Câmara dos Deputados - e o Governo está a
exigir do Congresso Nacional uma tramitação célere,
para que até 30 de junho ela esteja aprovada na Câmara-e no--senado. a fim ele que eles se_ utilizem,
mais uma vez, de um recurso que pertence aos Estados e Municípios.
____ Quero ressaltar que não apenas os Estados e
os Municípios estão perdendo esse Fundo: estão
perdendo tàmbém · as Regiões Norte e Nordeste,
porque ele recai também sobré ·o FNO, que conseguimos "construir" na Constituição de 1988- o FNO,
dO-Norte, of'NE, -ao-NordeSte.-e o Fundo ôO CentroOeste. Três por cento de todos os recursos arreca·aacros pelã-lJníao sao deslinados·aaplicação no seter produtivo nas reglões mais atrasadas do Brasil: o
Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste. Também esse
Fundo perde 20% dos seus recursos, os quais podenam eb1ar sendo aplicados no desenvolvimento regional para atender a essa vontade do Presidente da
República. _ __ ___ _
_ __
Quero ressaltar que nesSa. manifestação do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, nesse desejo de Sua Excelência, quem mais tem perdido são
as regiões mais pobres, são os Estados mais pobres
do Pais. Proporcionalmente são eles os que mais perdem na redução dos seus fundos de participação.
Espero, de anti;mão, em nome do meu Partido,
ao me manifestar neste Senado da República, que a
Câmara dos- Depl.iiai:lOs
permita, mais urna vez;
que o Governo Federal se utilize de recursos que
são dos Estados e dos Municípios na centralização
do poder. Quem sabe até utilizá-los para depois ficar
prestando lavores a governadores, prefeitos ou a
Deputados e Senadores que sejam a eles ligados, liberando politicamente esses recursos ao invés de
lazer o seu uso normal.

nao
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Na verdade, todo o nosso trabalho, toda a nossa luta para fortalecer Estados e Municípios na
Constituição de 1988 está prestes a ter sido em vão,
porque todos esses recursos estão sendo solapados, surrupiados pela decisão do Governo Federal,
da União, sob a responsabilidade do Senhor Fernando Henrique Cardoso, Presidente da República.
Lamento, esperando que governadores e prefeitos do nosso País não cruzem seus braços e não
ace1tem essa política, que se levantem para reagir e
que façam uma marcha, à semelhança da marcha
dos sem-terra, para reivindicar o direito do seu Município e do seu Estado. Porque é nessa célula pequena da Unidade da Federação que se pode resolver,
de maneira muito mais eficiente, muito mais _democrática, com a vigilância do seu povo, o atendimento
das necessidades da população de cada Município
do País. Esp-:!ro que haja uma reação.
Nós, do Partido Socialista Brasileiro, estamos, de antemão, mesmo antes de essa emenda
chegar ao Senado da República, já condenando a
sua tram1tação nesta Casa, já condenando, mais
uma vez, o desejo do Presidente da República de
prorrogar esse Fundo de Estabilização Fiscal, que
nada mais é do que uma usurpação dos recursos
que são de dire1to dos Municípios e dos Estados
brasileiros.
Que possamos levantar essa luta e que o Congresso resista e não se dobre, mais uma vez, à vontade do Poder Executivo.
Muito obrigado, S~ Presidente.
Durante o discurso do Sr. Ademir Andrade, a Sra. Emt7ia Fernandes, suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidlmcia,
que é ocupada pela Sra. Marina Silva.
A Sra. Marina Silva deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Ademir
Andrade.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) - Concedo a palavra à nobre Senadora Marina Silva.
A SRA. MARINA SILVA (Bioco/PT- AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a exemplo do
que já fizeram outros Colegas, quero registrar o
acontecimento de ontem, que foi, para mim, uma
das maiores manifestações dos últimos cinqüenta
anos e que trouxe, certamente, uma grande contribuição para a Nação e para a democracia brasileira.
Sr. Presidente, quero dizer que o que assistimos ontem aqui na Capital Federal foi, acima de
tudo, o encontro do Brasil consigo mesmo. Um en-
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contra talvez para resgatar uma dívida quase que
ancestral do nosso País para com a questão da democratização da terra e da propriedade.
Quero também dizer que a questão da reforma
agrária não pode ser encarada da maneira como alguns setores do Governo, às vezes, querem demonstrar para a sociedade, ou seja, como uma bandeira ultrapassada historicamente ou então que se
trata de coisa de radicais atrasados.
A reforma agrária é, acima de tudo, uma bandeira legítima da sociedade brasileira, dos milhões
de trabalhadores sem terra que sabem que a única
forma de ter acesso e dignidade é através da democratização da terra. É também uma bandeira que
precisa ser resolvida, levando em conta questões
muito objetivas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, do ponto de
vista político, o Governo já tem possibilidade de realizar a reforma agrária. Se antes ela era vista como
um tabu, se antes havia um enorme preconceito na
sociedade identificando a reforma agrária como coisa de radicais, hoje ela é consenso nacional. Esse
consenso é um presente que foi dado para o Governo através do Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra. Foram eles que pautaram, pela sua coragem e ousadia, na sociedade, nos meios de comunicação, a questão da democratização da terra.
Hoje, a reforma agrária ganhou uma lantâstica
legitimidade e uma fantástica adesão, de forma que
qualquer governo Poderá realiiá-la · Esse Governo
deve agradecer- ao Movimento dos Sem-Terra por
essa legitimiâade que coriseguTIJ dar á essa bandeira tão importante.
A reforma agrária tem um conteúdo social e
político muito forte; diz respeito a questões muito objetivas da vida do povo brasileiro, da sociedade brasileira; tem a ver com os problemas ambientais que
enfrentamos; tem a ver com o inchamento das periferias dos grandes centros, para onde as pessoas se
dirigem quando saem das suas pequenas localidades, em busca de oportunidades.
Se antes as cidades tinham a possibilidade de
acolher aqueles que vêm sendo despejados pela falta de oportunidade na terra ou por não terem a terra,
mesmo que na informalidade das grandes cidades,
hoje isso não é mais possível, é um movimento de
bate e volta. Por isso que cala tão fundo nas pessoas a idéia de que a única forma de se conceder inserção social para milhões de brasileiro!; será através de uma proposta justa de reforma agrária, incluindo todos os mecanismos para que ela possa
dar as respostas sociais, como a questão da presen-
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ça da saúde, da educação, da assistência técnica e
de mercado, para absorver os produtos ali produzido,
:nfim, a reforma agrária ter a ver com coisas
muito sérias, principalmente com a construção da
nossa democracia, porque é colocar o dedo numa
ferida que muitas vezes parecia intocável: o regime
de propriedade da sociedade brasileira. E isto, graças a Deus, estamos conseguindo com um apoio
fantástico desta mesma sociedade.
Há outros aspectos, Sr. Presidente. Não vou
aqui repetir a critica que V. Ext mencionou quanto à
forma com que fomos colocados em alguns meios
de comunicação, como se estivéssemos pegando
carona no Movimento. Eu fiquei imaginan9o o contrário.
Suponhamos que V. Ex•. que enfrenta os latifundiários. o assassinato de trabalhadores no sul
do Pará, que tem uma identidade com essa luta,
não estivesse na manifestação dos sem-terra.: O
que diriam os meios de comunicação? Que até V.
Ext não estava presente! A critica, com certeza,
ocorreria.
Fico imaginando eu, que; ao517 anos, conheci
Chico Mendes num treinamento da CPT - Comissão
Pastoral da Terra- e a partir daf bebi dessa água e
nunca mais me afastei dela, a luta pela demarcação
das reservas extrativistas, contra a expulsão dos milhares de seringueiros que vi serem expulsos, inclusive alguns de meus familiares, e que cresci -como
se diz na minha terra - com os dentes nessa luta, se
eu não estivesse lá, o que diriam os meios de comunicação? Fico pensando também se pessoas como
o Lula, que tem uma identificação com os problemas
sociais mais profundos, que é um sindicalista, que
se construiu na luta dos trabalhadores por melhoria
de condições de vida, por democracia e por justiça
social, se não estivéssemos lá? Com certeza, as criticas também ocorreriam.
Mas fomos taxados como alguém que pega carona. Eu não me senti pegando carona. Eu me senti
ajudando a remar o barco. Eu aprendi a remar. Não
sei dirigir, mas me senti ajudando a remar o barco
da reforma agrária; talvez com um remo muito pequeno, mas me senti feliz pela contribuição que posso dar da tribuna desta Casa.
Portanto, a forma não me ofende. Ofender-meia mais se ali estivesse um hiato da nossa presença,
se estivéssemos ausentes, pois seria impossível estarmos ausentes. Porque, no meu Estado, ganhar
uma eleição de Senadora, sendo uma simples professora secundária, sendo filha de seringueiros, não
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sendo parte de nennuma tam1lia tradicional, enfrentando alguns adversários - cada um tem uma rádio,
um jornal e uma emisso,c. c.e TV, e eu não tinha
nem um megafone, razendo una pequena ironia não é alguém que ganha as eleições de presente, é
alguém que ganha porque tem identificação com
essa luta. Nós não_estamostirandodividendos, estamos devolvendo aquilo que as pessoas esperam de
nós, porque nos colocaram aqui por uma única coisa:
o compromisso que temos com essas bandeiras.
Espero que aqueles que querem identificar na
nossa atitude qualquer tipo de oportunismo nos perdoem, por favor, a critica, porque não tem nenhuma
separação entre aquilo que dizemos, aquilo que fazemos e aquilo que demonstramos na acolhida ao
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.
Para mim, ficou de lição, daquela grande manifestação pacífica - faço aqui o registro - a forma
C<J!1'19Q!i RQiiciªis_ §e COITlQQrtara_lll_llª-segUJéiTlÇa do
movimento. Estavam distribuídos em vários grupos,
sem nenhum tipo de cara feia para o Movimento, eu
inclusive cumprimentei alguns deles, e, num momento de tanta violência policial, de tanto desrespeito para com os âireitos humanos, fiquei feliz que o
Governo do Distrito Federal, através da sua PM, da
orientação que me parece que foi muito bem dada,
teve uma resposta gratificante de ver como a segurança pode funcionar para a segurança da democracia, inclusive para a segurança dos interesses legítimos da sociedade brasileira. Faço este registro, porque observei que houve uma compreensão e um trabalho muito feliz por parte daqueles que fizeram a
segurança.
Mas faço questão de resgatar aqui também
uma outra coisa, Sr. Presidente. O que nos deixa
esse movimento? Deixa-nos a idéia de que, se formos capazes de não querer que nas disputas se instale sempre a velha rinha, o derrotado e o vencedor,
de não querer aquela velha idéia de que, para construir o que quero construir, devo desqualificar e destruir o meu interlocutor, acho que esse movimento
foi capaz de construir, e espero, a partir daf, uma
nova relação, a relação que parece estar banida da
postura de alguns políticos, de algumas atitudes no
Brasil, que é buscar construir consensos. A reforma
agrária é um consenso construído a partir da luta elo
Movimento dos Sem-Terra, da adesão fantástica da
sociedade brasileira. É um consenso construido é:
partir de todos nós, que sabemos que é importante
para a justiça social no Brasil.
Também observei que alguns colegas, mesmo
que não diretamente, dizem que alguns partidos es-
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tão querenaõ se aproveita'f do Ílliovímento dos SemTerra.
Lembro que, quando o Movimento era desqualificado nos meios de comunicação, era identificado
como coisa de radicais, quando o Movimento não
estava com essa aceitação social que tem hoje, graças a Deus e inclusive aos meios de comunicação,
as pessoas diziam que era coisa da esquerda, era
coisa do PT, que o PT que estava por trás, a esquerda estava por trás.
Hoje, que o Movimento tem toda essa legitimidade, graças a si próprio, porque sempre teve autonomia, hoje as pessoas dizem que esses partidos
estão querendo se aproveitar do movimento.
Ora, Sr. Presidente, se antes éramos nós que
fazlamos o Movimento, ele não existia, era como se
fosse algo criado para dar uma fachada e com isso
contrapor-se ao Governo. Hoje, que ele existe, como
sempre existiu, as pessoas dizem que estamos sendo oportunistas. É preciso que ter coerência, e lamento que seja entendido dessa forma.
O Movimento existe, tem a sua autonomia, a
sua legitimidade, e os partidos, simplesmente, desde
o infcio, colaboraram, ajudam, em alguns momentos
até com algumas diferenças.
Sr. Presidente, concluo o meu breve pronunciamento, dizendo que hoje fomos recebidos, um
grupo de Parlamentares, pelo Presidente do Senado
e pelo Presidente da Câmara dos Deputados, juntamente com as lideranças dos sem-terra. Foi um ato
importante para chamar o Legislativo à responsabilidade para aquilo que é de sua competência. Daqui a
pouco, eles terão uma audiência com o Presidente
da República. E espero que dessa audiência tenhamos os resultados que a sociedade está esperando,
para que essa não seja registrada apenas como uma
grande manifestação, belfssima, aonde cada brasileiro
vai, faz o seu mea-culpa e volta para casa satisfeito,
como se já tivesse dado a sua colaboração.
Ontem, o Sr. João Pedro Stédile, lfder dos
sem-terra, depois do encontro do Movimento com o
Governo, disse que não queria que a sociedade, que
os politicas ficassem apenas 'puxando o saco' dos
sem-terra: queria que cada um fizesse aquilo que
eles estão fazendo, que dessem a sua parcela de
contribuição para que os problemas sociais deste
Pafs sejam resolvidos.
Espero que aquele que tem urna responsabilidade bem maior do que qualquer um de nós, o Presidente Fernando Henrique Cardoso, pelo conhecimento que tem dos problemas fundiários deste Pais,
pelo conhecimento que tem dos problemas sociais
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deste Pafs, dê· a resposta de que ci Brasil precisa, e
que esse diálogo seja o inicio de um grande mutirão
de trabalho do Executivo em função da reforma
agrária.
Reforma agrária, neste Pais, não se faz com
sobras de Orçamento, não se faz apenas com palavras, e às vezes até com boas intenções. Há que ter
dinheiro para a sua realização, há que ter determinação administrativa positiva e operativa no sentido de
fazer com que ela aconteça.
É por isso que o Brasil espera muito do que
aconteceu ontem, do que vai acontecer durante todos estes dias, mas, com certeza, a responsabilidade maior é do "Presidente Fernando Henrique Cardoso. Espero que o sociólogo Fernando Henrique Cardoso dê a resposta de que o Brasil precisa, pelo conhecimento, mas, acima de tudo, porque ·o movimento é legitimo e deve ser ouvido.
O nobre Senador Eduardo Suplicy disse que
estão falando que a Oposição quis surfar na onda
dos sem-terra. Mas isso não é problema. Prefiro surfar na onda do que tentar reprimi-la, porque senão
terfamos uma grande avalanche, seria destruidor
tentar conter essa onda. Mas, quando nós nos permitimos aceitá-la e até gozar da maravilha e da delicia que é poder surfar nela, nós podemos construir
muitas coisas.
Para mim, não há problema quanto a isso; estamos ajudando de alguma forma, mesmo que de
maneira às vezes insignificante, mas estamos colaborando para que a reforma agrária aconteça.
Espero que a grande lição fique. O Brasil precisa construir os consensos, e o consenso da reforma
agrária está construido. O Brasil precisa, agora, realizar, do ponto de vista prático, o consenso que já
está construido pela sociedade, independentemente
da politica e dos politicas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) - Os
Srs. Senadores Júlio Campos, Casildo Maldaner e
Valmir Campala enviaram discurso à Mesa para serem publicados na forma do disposto no art. 203 do
Regimento Interno.
S. Ex"s serão atendidos.
O SR. JÚUO CAMPOS (PFL - M1) - Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, o Relatório divulgado pelo Fundo das Nações Unidas para a lnfãncia UNICEF em junho deste ano, intitulado 'Estimativas
de Mortalidade Materna', revelou que, nos palses
em desenvolvimento, uma em cada quatro mulheres
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morre ou fica incapacitada por problemas ocorridos
durante a gravidez, o parto ou o puerpério.
São seiscentas mil mulheres mortas por ano
em todo o mundo. Isso significa que cerca de mil e
seiscentas mulheres em idade fértil morrem a cada
dia, em ritmo mais célere do que o calculado, surpreendendo até mesmo os especialistas em saúde
pública do Unicef.
O número de mulheres que sofrem lesões é
também assustador. Estima-se que existam cerca
de quinze milhões de mulheres sofrendo seqüelas
de problemas decorrentes da gravidez. Para cada
mulher que morre, cerca de trinta outras sobrevivem
com incapacitações que provocam sofrimento e debilitação por toda a vida~
O mencionado relatório destaca que-·as doenças e a mortalidade materna são uma tragédia contemporânea que não tem recebido a devida atenção". considerando essa verdadeira conspiração de
silêncio que esconde, camufla o problema, como
uma trama a ocultar •a tragédia mais negligenciada
de nosso tempo•.
O mais grave, nesse caso, é que, segundo o
referido estudo, essas mortes e seqüelas poderiam ser facilmente evitadas, mas muito pouco é
leito porque o problema é visto como "problema de
mulher".
O Unicef, por ocasião do lançamento do Relatório, fez um insistente apelo a todos os palses, ricos
e pobres, para que tomem consciência do que está
ocorrendo e tomem providências para evitar tanto
sofrimento e tantas tragédias desnecessárias, neste
fim de século.
·o que falta agora", segundo esse importante
órgão das Nações Unidas, "é uma manifestação
muito mais ampla e muito mais clamorosa, exigindo
ações que levam à conscientização do problema e
coloquem a questão na agenda política".
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, o problema é grave na maior parte dos parses em desenvolvimento e nos diz respeito, em particular. É por essa razão que ocupo a tribuna desta
Casa. na tarde de hoje.
Com base no citado relatório, o jornal O Estado de S. Paulo, de 11- de junho, publicou o artigo intitulado "Brasil é sexto em morte de gestante no continente•. que revela este dado extremamente preocupante: no Continente Latino-Americano, o Brasil
situa-se entre os países com piores Indicas, ocupando um vergonhoso sexto lugar nas estatrsticas de
taxa de mortalidade materna, isto é, morte de mulheres durante a gestação, o parto ou o puerpério, inde-
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pendente da causa, num período de até um ano
após o término da gestação.
- -Nossos ·números são sombrios: ocorre, em
nosso Pafs, duzentos e vinte mortes de gestantes a
cada cem mil Qascimentos.
Os pafses que são nossos parceiros no Marcosul apresentam taxas bem melhores do que as nossas: o ParaguÍii, cento e sessenta mortes para cada
cem mil nascimentos; a Argentina cem; e o Uruguai,

-õ1tenfa e cincõ.
O Brasil, repito, é o sexto colocado no vergonhoso ranklng, pois apenas o Haiti, Bolfvia, El Salvador, Peru e Honduras têm fndices ainda piores do
que os nossos.
-os-daaos estãtrsticos que acabo de mencionar
são assustadores e provocam a nossa indignação,
Senhor Presidente. Os números de mortalidade e de
morbidade de gestantes brasileiras são incompatfveis
com nosso grau de desenvolvimento e com a posição
que nosso Pais ocupa no cenário internacional.
Embora esses dados possam ser considerados
exagerados e também sido contestados pelas autoridades do Ministério da Saúde, a questão da mortalidade e da morbidade maternas em nosso País é um
problema grave e de dimensão trágica.
São milhares de brasileiras mortas ainda jovens, cujas idas terminam durante a adolescência,
ou aos vinte ou trinta anos de idade, a cada ano principalmente por infecções uterinas, ruptura de
útero, doenças inflamatórias pélvicas, hemorragias, problemas de pressão arterial, abortos clandestinos, enfim, em situações que poderiam ser
evitadas. Essas mortes deixam desamparados
muitos órfãos e outros familiares que dependiam
dessas mulheres, com custo social e emocional incontestável.
As mulheres que correm maior risco de fazer
parte das estatrsticas de mortalidade e morbidade
maternas têm em comum o fato_de pertencerem, em
sua maioria, às classes sociais mais carentes, possufrem baixa escolaridade e não terem acesso a
serviços de saúde de qualidade.
Senhoras e Senhores Senadores,
É praticamente unânime, entre os especialistas, a opinião de que a mortalidade materna é reflexo direto das condições de vida e da qualidade da
assistência médica recebida pela mulher durante a
gravidez.
Não se trata de uma afirmação leviana.
Nada melhor para ilustrar o que digo do que o
fato de as regiões Norte e Nordeste, sem dúvidas as que têm maior percentual de população
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carente, iiderarem o ranklng de mortes maternas
em nosso País.
A maioria dessas mortes, segundo o Ministério
da Saúde, é causada por toxemias (pressão aHa durante a gravidez), más condições de atendimento no
parto, hemorragias, infecções pós-parto ou abortos
mal feitos, fatores que poderiam ser evitados com
uma assistência médica adequada.
A toxemia, por exemplo, é um problema que
pode ser facilmente evitado no pré-natal com a simples verificação do peso e da pressão arterial das
gestantes.
A pesquisadora Elza Berquó, da Universidade
de Campinas- UNICAMP, resumiu bem o que ocorre em nosso País ao afirmar que a presença elevada
da toxemia, 'como causa (da mortalidade materna),
é emblemática da falência dos serviços de saúde e
da má-qualidade do pré-natal'.
O pior, o mais triste, porém, é o fato de que essas mulheres, essas milhares de cidadãs brasileiras,
estão morrendo à toa, Senhor Presidente. Estão sofrendo e morrendo porque não existem no Brasil programas de saúde pública eficientes. Fatores que podem levar ao óbito - como idade e partos múltiplos
ou com intervalo reduzido entre eles - poderiam ser
significativamente contrabalançados se a· assistência
à mulher fosse mais efetiva.
O chefe do Programa de Assistência à Mulher do Ministério da Saúde, obstetra José Formiga Filho, afirmou que cerca de noventa e oito por
cento das mortes e lesões maternas ocorridas no
Brasil poderiam ser evitadas. Para ele, a falta de
planejamento familiar, de acompanhamento prénatal e a assistência médica de má qualidade durante o parto são as_ principais responsáveis pelo
grande número de mortes registradas em nosso
Pafs.
Seria injusto não registrar aqui o fato de que as
autoridades da área de saúde vêm tomando providências para melhorar os serviços de atendimento à
mulher, nos últimos tempos. Mas, apesar de a taxa
de mortalidade materna estar diminuindo no Pafs, a
queda tem sido muito lenta.
Nosso quadro vergonhoso de mortalidade e
morbidade maternas tem de ser revertido por meio
de uma ação mais efetiva e vigorosa, por meio de
um verdadeiro tratamento de choque.
O Ministério da Saúde vem dando mostras de
que está dando ao problema uma atenção maior.
Neste ano de 96, no dia 28 de maio, data em que se
comemora o Dia de Combate à Mortalidade Materna, o Ministério da Saúde lançou um plano nacional
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com o obietivo de reduzir drasticamente o número
de mortes de gestantes em nosso Pais.
Passou a ser veiculada, com mais intensidade,
através dos meios de comunicação, campanha educativa alertando as gestantes para a necessidade do
acompanhamento médico durante o parlado pré-natal e da importância da ida regular aos postos de
saúde durante a gestação.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, bem sabemos que os problemas de saúde
estão intimamente relacionados às condições de
vida do.s povos e que o perfil da mortalidade e da
morbidade maternas no Brasil é um retrato dramático da falência do nosso sistema de saúde.
O nlvel de desenvolvimento social de nosso
Pais sinaliza que ainda temos um longo caminho a
percorrer para melhorara nosso Indica de Desen·
volvimento Humano - IDH e evitar que grandes
parcelas de nossa população estejam desamparadas e sujeitas a tragédias, valendo ressaltar, no
caso especrtlco da- mortalidade- materna, que essas mortes privam milhares de crianças da indispensável presença da mãe ao longo de suas vidas, e, o que é mais dramático, desde a mais tenra infância.
_
Ao concluir meu pronunciamento, conclamo as
Senho-ras -os Senhores Senadores a debater em
profundidade esse tema, para não engrossarmos o
rol dos cúmplices Ja conspiração do silêncio a que
aludiu o UNICEF, em seu relatório
Faço também um apelo ao Governo Federal
para que priorize sua politica social, e às autoridades da área de saúde para que intensifiquem seus
programas de assistência matemo-infantil e de aten-Ção primária à saúde do povo brasileiro.
Estou convicto de que uma redução significativa da mortalidade e da morbidade maternas no Brasil somente-ira ocorrer cjUãhâõ- houver melhor assistência à saúde da mulher, principalmente durante o
período pré-natal, o parto e o puerpério, e quando
houver também melhoria nas condições gerais de
saúde, de alimentação, de educação, enfim, nas
condições de vida das nossas mulheres, como reflexo_ de. uma !?,ignifi®-livª-_mE!Ih()_ra das condições sócio-económicas de r~_osso Pais.
Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB - SC) Sr. Presidente, s..-s e Srs. Senadores, nos últimos
anos, o País tem procurado adaptar-se aps imperati·
vos de uma economia mundial que se integra muito
rapidamente. Nesse sentido, tem abandonado um
comportamento caracterizado pela procura da autosuficiência em quase todos os setores económicos

e
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por uma nova maneira de proceder que se poderia
resumir pela expressão integração competitiva.
Aceitando o fato de que se fechar, hoje, numa
autarquia econõmica corresponderia a atrasar-se
tecnologicamente ainda mais e a retirar-se elo caminho da prosperidade, o Brasil tem !!mpreendido um
esforço muito grande para abrir-se ao comércio e
aos investimentos internacionais. Essa mudança de
procedimento e de visão a respeito da economia
mundial implica modificar todo um arcabouço jurídico e institucional talhado conforme as necessidades
de um país voltado para si mesmo e que, por isso,
se tomou, tal arcabouço, anacrónico. Tenho mesmo
a opinião de que a Administração do Presidente Fernando Henrique Cardoso tem sido razeavelmente
competente no desempenho dessa tarefa.
Entretanto, como sói acontecer num país periférico como o Brasil, sempre acometido de um incurável complexo de inferioridade em relação ao pensamento dominante nos países hegemOnicos, as
novas doutrinas apartam aqui com a força devastadora de sistemas revestidos pelo sagrado manto da
modernidade, os quais não admitem contestação e
cuja crítica é vista como uma reação arcaica e ultrapassada por parte de quem a faz. Por esse motivo, a
doutrina que nos deveria informar, com o objetivo de
nos auxiliar na tomada de decisões acertadas que
nos leve a um maior desenvolvimento, converte-se
rapidamente em dogma, perdendo toda a razoabilidade para se deteriorar em modismo intelectual. É o
que tem acontecido, entre nós, com as doutrinas liberais que advogam uma maior abertura de nossa
economia.
Longe de mim contestar o fato de que devemos, como já estamos fazendo, proceder a uma
maior abertura econõmica. Contudo, não podemos
ter uma confiança cega no mercado, que, para alguns, poderia ser representado como a própria Providência, a qual, em sua sabedoria infinita, seria capaz de tudo alocar da melhor forma, sem precisar de
nossa intervenção, pobres mortais I
Não! Somos a elite dirigente de uma grande
Nação e não podemos ficar, incólumes, assistindo
ao espetáculo da derrocada de setores nacionais inteiros sob o peso de uma concorrência externa para
a qual tais setores não foram preparados nem tiveram tempo suficiente de adaptação!
Não, o Estado não se deve omitir, tanto quanto
tem feito, em relação a uma política tão importante
como o da abertura comercial. Cabe ao Estado elaborar um cronograma de redução paulatina de aliquotas de importação previamente anunciado, para
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que as empresas possam programar modifiCações
que as levem a ser mais competitivas. Outrossim,
cabe ao Estado de!inir que indústrias, em razão de
sua importância tecnológica, devem ser protegidas,
seja mediante financiamento subsidiado, seja mediante proteção tarifária. A isso se chama política industrial.
Politica industrial, Senhores Senadores, não é
vergonha para ninguém. Antes, é motivo de orgulho
para nações que, a exemplo das tão elogiadas Coréia do Sul, Cingapura e t=ormosa, tomam seu destino nas próprias mãos e o fazem melhor. Ficar
aguardando que uma entidade metaffsica, tal qual o
Mercado, nos possa, por si só, guiar no esforço de
desenvolvimento equivale a se perder em doces qui·
meras que não se realizarão.
Nesse sentido, eu gostaria de me solidarizar
com o Ministro da Indústria, do Comércio e do Turismo, o economista Francisco Domelles, o qual tem
demonstrado compreensão a respeito do momento
vivido pela indústria nacional. Não obstante os ataques de que tem sido alvo, o Ministro Domelles alia
seu conhecimento a sua experiência quando defende
da extinção certos setores econõmicos brasileiros. O
Ministro, que não é ingénuo, sabe que quem deve velar por nosso interesses somos nós mesmos e que
não passa de leviandade destruir em quatro ou cinco
anos o que se levou décadas para construir.
Defender uma política industrial para o Brasil
não é o mesmo, como querem fazer crer alguns,
que ser inimigo da abertura comercial. Não, pelo
contrário. A necessidade de uma política industrial
se impõe como dever do Estado e há de resultar em
condições mais favoráveis de integração do País ao
mercado globalizado.
Era o que tinha a dizer.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB - DF) - Sr.
Presidente, Sr4s e Srs. Senadores, o dia 21 de
abril é uma data importantfssima no calendário cívico brasileiro: é dedicado à memória de Tiradentes, o grande herói da Inconfidência Mineira, e
marca o aniversário da inauguração de Brasflia, a
Capital Federal.
Transcorridos 37 anos da inauguração da nova
Capital brasileira, Senhor Presidente, é bem possível que, ainda hoje, alguns não tenham percebido o
alcance do gesto de Juscelino Kubitschek.
A construção de Bras ma, numa visão mais ampla, caracteriza o rompimento do B'rasil com o seu
passado, pois se houve um momento em que decididamente saltamos para o futuro, ele ocorreu com o
advento da nova Capital.

- - - - - - - ----

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

Abrill997

--~-~

~-~-----

--~---

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

ANAIS DO SENADO FEDERAL

A criação de Brasllia, não há como negar, fez
chegar o desenvolvimento aos cerrados, região
atualmente responsável por expressiva parcela da
produção brasileira de grãos, além de ter impulsionado o crescimento do Estado de Goiás, da porção
Oeste de Minas e gerado as condições de progresso
para os dois Mato Grosso, Rondônia e Pará.
Eu me arrisco a dizer, Senhoras e Senhores
Senadores, que dentro de mais alguns anos Brasllia
não será apenas a capital dos brasileiros: ela será,
no coração da América do Sul, o centro de integração continental, o marco da tão almejada unidade
sul-americana, com que tanto sonharam José Bonifácio, Simón Bolivar e ( por que não reconhecer?)
Solano López.
Mas Brasfiia é mais, muito mais. É a obra arquitetOnica do século, que alçou Niemayer à condição de maior arquiteto do nosso tempo e transformou-se na única cidade do mundo com menos de
100 anos a ser reconhecida pela ONU como PatrimOnio Cultural da Humanidade.
Brasllia é, portanto, um marco do gênio empreendedor de um povo. Muito mais que a capital da
maior nação sul-americana é a capital de uma época, a Capital do Terceiro Milénio.
Mas Brasma não está isenta dos problemas
que atormentam outras grandes cidades brasileiras.
Já se fazem notar os crescentes índices de violência
urbana, a queda de qualidade nos sistemas de ensino e de saúde, graves deficiências no sistema de
transportes e - o mais preocupante de todos - níveis elevadfssimos de. desemprego.
Embora planejada, Brasllia conviveu sempre
com explosivos índices de crescimento demográfico.
A verdade dos fatos é que a Capital brasileira
não foi poupada pelo processo de urbanização em
ritmo alucinante, registrado no Pafs nas últimas quatro décadas.
Brasllia, é claro, foi intensamente afetada por
esse crescimento acelerado, a ponto de, já no infcio
dos anos 70, sua população ter extrapolado amplamente as previsões e estimativas levantadas para o
fim do século.
Emancipada politicamente, a Cidade anseia
pela plena autonomia econômica, que só será obtida
quando tivermos acertado, em definitivo, a questão
dos repasses do Governo Federal e definido racionalmente um projeto de desenvolvimento sustentado
para região, incluindo também o Entorno.
Na era da globalização, resta clara a necessidade de estabelecermos metas de crescimento econOmico.
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Mas não adianta apenas planejar, Senhor Presidente, como acontece hoje, é preciso lutar para
atingirmos essas metas de desenvolvimento econOmico, cujos caminhos passam pela eficiência, competitividade, dinamismo e criatividade.
Abro espaço nessa homenagem que presto à
Brasflia para homenagear, também, uma organização de imprensa que nasceu junto com a Capital e
que comemora aniversário na mesma data : o Correlo Brazlllense.
Comandado pelo nacionalmente consagrado
jornalista Paulo Cabral de Araújo, presidente dos
Diários Associados e da Associação Nacional dos
Jornais, o Correio Braziliense é hoje um periódico
que desfruta de projeção nacional e internacional.
Seus lúcidos e corajosos editoriais, notadamente os
de temática social, são citados amiúde por revistas
de circulação mundial.
O Correio Brazlllense é, por tudo isso, um
exemplo de excelência e dinamismo empresarial,
constituindo um paradigma do que os brasilienses
podem realizar.
Em constante expansão, o grupo dos Diários
Associados inaugura, nesse seu trigésimo sétimo
aniversário em Brasflia, uma nova fase da sua emissora de televisão, a TV Brasflia, que está promovendo uma completa reformulação dos seus programas,
no intuito de colocar a Capital Federal na vanguarda
das comunicações e do entretenimento.
Está, portanto, de parabéns o Correio Brazlllense, a TV Brasllia, o seu corpo técnico e os seus
diretores, que tem feito um jornalismo sério, respeitado, à altura da Capital do Brasil.
Ao cumprimentar Brasma pelo transcurso de
seu aniversário, o faço na certeza de que a "capital
de todos os brasileiros· precisa trilhar caminhos consentâneas com os ventos da modernidade.
Concluo este _breve pronunciamento, Senhor
Presidente, parabenizando o generoso povo brasiliense e reafirmando minha crença inabalável num
·
futuro promissor para Brasflia. ·
No aluai cenário de estabilidade polrtica e econOmica, Brasllia terá, com toda a certeza, importante
contribuição a dar ao Pafs.
Nesse 21 de abril, as palmas são todas para
esses quase 2 milhões de brasileiros que acreditaram nas promessas de um visionário chamado Juscelino Kubitschek e construíram, no coração do Brasil, esta cidade extraordinária, que ressalta não apenas a capacidade empreendedora do nosso povo,
mas o gênio da própria raça.
Parabéns, Brasnial
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O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) • Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos lembrando aos Srs. Senadores que constará da sessão deliberativa ordinária de terça-feira,
dia 22 do corrente, às quatorze horas e trinta minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA
-1REQUERIMENTO N° 260, DE 1997

Votação, em turno único, do Requerimento n°
260. de 1997, do Senador Lúcio Alcântara, solicitando, nos termos regimentais, tramitação conjunta dos
Projetas de Lei do Senado n°s 7 e 219, de 1995 Complementar, com o de n° 53, de 1997 ·• Complementar, por versarem sobre sigilo bancário.

-2PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 45, DE 1997
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n° 45, de 1997 (apresentado como conclusão do Parecer n° 104, de 1997, da Comissão de
Assuntos Económicos), que autoriza o Governo do
Estado da Bahia a contratar operação de crédito extemo, com a garantia da República Federativa do
Brasil, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD (Banco Mundial), no
valor de cem milhões de dólares norte-americanos,
equivalentes a cento e três milhões e novecentos mil
reais, em 31 de dezembro de 1996, cujos recursos
serão destinados ao financiamento parcial do projeto
de gerenciamento da infra-estrutura municipal da
Bahia, no âmbito do Programa de Desenvolvimento
Urbano Regionai-PRODUR.

-3PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 46, DE 1997
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n° 46, de 1997 (apresentado como conclusão do Parecer n° 105, de 1997, da Comissão de
Assuntos Económicos), que autoriza a República
Federativa do Brasil a conceder garantia à operação
de crédito externo no valor em ienes equivalente a
até trezentcs milhões de dólares norte-americanos,
de principal, entre o JEXIM e o Banco Nacional de
Desenvolvimento EconOmico e Social.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) - Está
encermcia a sessão.
(Levanta-se a sessão às 12h34min.)
(O.S. NO 12085J97)
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR MAURO MIRANDA NA
SESSÃO Dt= 16-4-97 QUE SE REPUBÚCA
POR HAVER SA{DO COM INCORREÇÕES:
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB - GO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, s.-as e
Srs. Senadores, faltam apenas treze dias para o leilão que vai transformar em empresa privada a Companhia Vale do Rio Doce, a maior mineradora do
mundo e a mais eficiente das estatais brasileiras.
Diante do fato praticamente consumado, não pretendo contribuir para incendiar ainda mais a polêmica
que envolve a maior operação de privatização realizada pelo Pafs nesta fase de redução da presença
do Estado na economia. O que importa, para mim, é
a expectativa de que o consórcio vencedor assuma
e execute os compromissos firmados com o Governo e assegure ao futuro da empresa os investimentos necessários ao crescimento ainda maior de sua
importância no mercado internacional.
Como representante de um Estado cujas exportações dependem fundamentalmente do bom
desempenho operacional da Vale, que é a principal gestora do chamado Corredor Centro-Leste,
quero trazer a esta tribuna uma preocupação especial que me aflige. Já temos nove meses decorridos após a transferência das linhas da Rede Ferroviária Federal para o consórcio Centro-Atlântico,
de que participa a Vale do Rio Doce, e o Pafs não
está suficientemente informado sobre o que ocorreu nesse perfodo na modernização e na melhoria
da estrutura ferroviária administrada pelos novos
concessionários.
Em todos os contatos que já mantive antes e
depois do leilão de junho do ano passado, ouvi sempre o mesmo compromisso de que essas obras seriam realizadas antes que fosse efetivada a polêmica transferência da Vale do Rio Doce. O leilão vai
acontecer, mas os compromissos, tácitos ou formais, não foram cumpridos. E agora? É o que gostaria que me respondesse o Ministro AntOnio Kandir,
responsável pela politica de privatização coordenada pelo BNDES. Tenho cobrado insistentemente,
mas vou repetir as preocupações pelas quais me tenho batido. Elas se concentram na correção das disfunções existentes nas linhas férreas da serra do Tigre, em Minas Gerais, e nos estrangulamentos da
travessia de Belo Horizonte. São problemas crónicos
que travam e atrasam a livre circulação dos comboios na direção dos portos de Vitória, o terminal
mais importante para as exportações agrícolas de
Goiás e do Centro-Oeste.
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Ao participar do consórcio que assumiu a antiga Superintendência Regional 2 da Rede Ferroviária
Federal, a Vale do Rio Doce passou a ter responsabilidade solidária com a manutenção e a melhoria da
malha ferroviária que liga a Belo Horizonte o Planalto Central e a região do Triângulo Mineiro. J: nesse
sistema que estão localizados os sérios problemas
de infra-estrutura e de superestrutura entre lbiá e
Garças de Minas e entre Tapirar e ltamarati, onde o
traçado é extremamente desfavorável, como reconhece o Geipot. Até por questões de escala económica, quero acreditar no interesse do consórcio Centro-Atlântico em corrigir essas disfunções que concorrem para reduzir os lucros operacionais no transporte de granéis agrícolas e outros produtos exportados pela Região Centro-Oeste.
Não houve mudanças em relação ao trecho
de 752 quilómetros entre Belo Horizonte e o Espfrito Santo, que é da Estrada de Ferro Vitória-Minas, pertencente à Vale do Rio Doce. Infelizmente,
segundo todas as informações que tenho recebido, a Rede e a Vale não conseguiram resolver as
suas pendengas nos transbordos da capital mineira, onde prevalece um buraco negro nas responsabilidades entre as duas empresas estatais. Tudo
indica que a confusão vai aumentar ainda mais
com a próxima privatização da Vale, expectativa
que se agrava com o novo perfil da Rede, cada
vez mais parecido com o de uma empresa imobiliária.
Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, diante
de todos esses fatos que procuro relatar resumidamente, e diante de minhas dúvidas sobre a segurança e a eficiência das exportações de Goiás através
do Corredor Centro-Leste, considero inevitável uma
tomada de posição desta Casa, com o apoio dos
companheiros de todo o Centro-Oeste, de Minas e
do Espfrito Santo. Para esse objetivo, reputo indispensável a palavra do Ministro do Planejamento, Antônio Kandir, que poderá oferecer uma posição oficial capaz de dar resposta às nossas indagações. E
é nesse sentido que encaminho à Mesa requerimento de informações a ser encaminhado a S. Ex-, que
passo a ler:
"Sr. Presidente, nos termos do disposto no art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o previsto no
art. 50, § 2", da Constituição Federal, requeiro sejam encaminhadas as seguintes indagações ao Ministro de Estado do Planejamento:
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1. A privatização do sistema de transportes ferroviários entre a Região CentroOeste e Belo Horizonte, transferido da Rede
Ferroviária Federal para o Consórcio Centro-Atlântico, frustrou, nos nove meses já decorridos da concessão, as expectativas de
correção das disfunções reconhecidas publicamente pelo Ministério dos Transportes,
sobretudo as deficiências na região mineira
da Serra do Tigre. Quais foram os compromissos estabelecidos no contrato de concessão, que providências efetivas foram
adotadas e como tem acompanhado o Governo o cumprimento das responsabilidades
do consórcio vencedor na adequação da
malha ferroviária?
2. Os estrangulamentos ainda persistentes nas transposições de Belo Horizonte
parecem carecer de acertos entre a Rede
Ferroviária Federal e a Estrada de Ferro Vitória-Minas, subsidiária da Companhia Vale
do Rio Doce. Esperava-se uma solução definitiva para esseG problemas, antes da privatização da Vale do Rio Doce, marcada para
o próximo dia 29. Corre-se o risco de adiar
indefinidamente esses investimentos, ou trabalha-se na elaboração de cláusulas seguras no contrato de concessão? Há prazos
definidos?
3. Como funciona, e onde estão concentrados, os mecanismos oficiais de fiscalização de ganhos de escala na eficiência nas
ferrovias já privatizadas? Estão previstos relatórios informatiVos regulares, e qual a sua
periodicidade?
4. Estão, ou serão estabelecidas, em
contrato, metas de investimentos nas concessões atuais ou Muras? Quais as garantias de reciprocidade no cumprimento dessas metas, e quais as proteções do Estado
contra eventuais inadimplências nos compromissos?
Justificação

O requerimento de informações ora
apresentado busca definir e assegurar as
responsabilidades do Estado nos resultados
da polftica de privatização, sob o ângulo dos
interesses coletivos e, sobretudo, em questões que dizem mais de pert~ àl'l expectativas do desenvolvimento regional.
No caso particular, relacionado com a
malha ferroviária que sustenta a regularida-
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de das exportações de todo o Centro-Oeste,

é imprescindfvel conhecer as providências
aluais e Muras que garantam a eficiência
dessa área de infra-estrutura no apoio ao
desenvolvimento da região. •
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
SENADOR JEFFERSON PÉRES NA SESSÃO DE 16/04;97 QUE SE REPUBUCA POR
HAVER SA(DO COM fNCORREÇÕES:
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB- AM. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e
Srs. Senadores, quando o sociólogo francês Jacques Lambert publicou, nos anos 50, sua hoje clássica obra Brasif, terra de contrastes, mal podia imaginar que o nosso Pais, às vésperas do terceiro milêr1io, dividir-se-la não em dois, mas numa multiplicidade de brasis. Um gradiente que vai de estágios
paleolfticos de atraso, ignorância e miséria aos mais
ricos, confortáveis e sofisticados estilos de vida, que
nada devem ao primeirfssimo dos mundos.

Sem dúvida, a persistência e, em alguns casos, o agravamento desses contrastes cobram um
preço crescente à angustiada consciência nacional,
que, volta e meia, enluta-se de dor e de vergonha
diante de espetáculos como o do circo de horrores
recentemente protagonizado pela PM paulista contra
cidadãos indefesos e aterrorizados. Ora, se episódios como esse repetem-se corriqueiramente na região metropolitana de São Paulo, portanto, na ffmbria do Brasil de primeiro mundo, o que se dirá, então, das vastas faixas de terceiro ou quarto mundo
que convivem em nosso pais-continente. O que se
dirá, por exemplo, do meu Estado do Amazonas,
onde, em razão de um secular abandono, agravado
nas últimas décadas pelas distorções de um modelo
de desenvolvimento concentrador, vemos não meros
"bolsões" de miséria e atraso, mas sim uma ilha de
relativo dinamismo e prosperidade - a Zona Franca
de Manaus -, cercada de exclusão social por todos
os lados. O Amazonas é hoje prisioneiro de um processo identificado por outro grande nome das Ciências Sociais, o sociólogo sueco Gunnar Myi'dal,
como •causação circular" cumulativa, um circulo vicioso aparentemente inquebrável, pelo qual a hiper-
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trofia urbana de Manaus e vazio econOmico-demográfico do interior amazonense se alimentam mutuament.<l, e.m patológica simbiose.
Nesse contexto, multiplicam-se os desafios tlpicos .-l.a modernidade sem que seja encaminhada
qualquer solução para aqueles problemas caracterfsticos do arcafsmo.
Um testemunho eloqüente disso é o livro Revistando a Amazónia de Carlos Chagas: da borracha
à biodiversidade, recém-publicado, com textos de
Fernando Dumas, Eduardo Thielem e Alexandre Medeiros e fotos de Rogério Reis e Flávio Souza. Essa
obra, que considero leitura obrigatória para todos
aqueles que detêm responsabilidade ou interesse
pelos destinos da Amazônia, é fruto do trabalho de
um grupo multidisciplinar de dezoito pessoas (médicos, entomologistas, antropólogos, jornalistas e fotógrafos) pertencentes a diversas instituições (Flocruz,
Universidade do Amazonas, lnpa, Museu Goeldi).
Há dois anos, ·seus membros embarcaram em uma
importante missão: reconstituir o percurso da expedição comandada pelo célebre médico e cientista
brasileiro Carlos Chagas através dos rios Branco e
Negro, em 1913.
Oitenta e quatro anos depois, o grupo encontrou a mesma AmazOnia doente, explorada e ignorada pelas elites urbanas. Há hoje mais doenças ali do
que as registradas por Chagas, sem qualquer acompanhamento ou providência da saúde pública, exalamente como em 1913.
Internacionalmente rencmado por ter descoberto,
em 1909, o ciclo evolutivo da doença em que leva seu
nome, Chagas viajou pela Amazônia com a nissão de
interiorizar as ~ .cJE!. saúde desenvolvidaS no infció
do século, sob a égide do Instituto Oswaldo Cruz. O
próprio Oswaldo Cruz, em 1910, já havia visitado as
obras da ferrovia Madeira-Mamoré, à qual dedicou um
plano de combate e erradicação da malária, apelidando seu mosquito de "duende da AmazOnia", responsável pela pobreza e abulia do caboclo.
Cartos Chagas percorreu, durante meio anc, vilas e seringais, numa fase em que o ciclo da borracha se aproximava do declfnio, registrando as deformidades provocadas pela malária e por outras andemias tropicais, como a ancilostomose: fotografias de
adultos e crianças com órgãos internos e externos
afetados (baços voiiJrnosos, feridas na cabeça, nas
pernas e nos braços). Realizou, com os parcos re-
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cursos técnicos da época, exames de laboratório naquelas populações esquecidas, além de recolher espécimes da flora e da fauna, especialmente insetos.
Nas calhas do rio Juruá, Purus, Acre, Negro e
Branco, constatou altos Indicas de mortalidade,
agravados pela ausência absoluta de outros grandes
brasileiros que por lá estiveram em diferentes ocasiões, como o escritor Euclides da Cunha e o marechal e indigenista Cândido Rondon, o cientista vislumbrou oportunidades de enriquecimento e bem-estar para aquelas populações ribeirinhas, bastando
para tanto que as autoridades cumprissem sua parte
com ações de saúde pública voltadas a levar médi
cos e remédios para aquelas áreas.
Infelizmente, o testemunho dos expedicionários
de 1995 mostram que esse sonho de prosperidade e
saúde definhou e morreu na imensidão da floresta.
Lado a lado com a malária, as venninoses, as doenças respiratórias e as disenterias, multiplicam-se outros males, tais como a hipertensão, as doenças cardiovasculares, a dependência qulmica e os acidentes de trabalho.
Esse quadro devastador não se limita aos
brancos e caboclos, mas atinge em cheio os lndias submetidos ao avanço da civilização: Os ianomãmis, por exemplo, estão contraindo tuberculose e oncocercose, causadora de lesões cerebrais e cegueira.
Em São Gabriel da Cachoeira, que, visitada
por Chagas, não passava de um povoado com alguns lndios, seringueiros e comerciantes, hoje pouco menos de 40 mil habitantes sofrem com a falta de
infra-estrutura básica de água potável e esgotos.
Cerca de 85% dessa população é de origem indlgena, e lá as aldeias ianomâmis de Maturacá e Ariabu
vão sendo dizimadas pelas doenças trazidas pelo
-avanço do garimpo.
Retratos como esse se repetem na passagem
dos autores do livro por outras localidades: Santa
Isabel do Rio Negro, Barcelos e a ilha de Massarabi,
onde uma foto dos lndios locais repete uma pose feita por seus antepassados para Carlos Chagas em
1913.
Além de reconstituir a trajetória tisica da expedição Carlos Chagas, os autores concluem o livro com a mescla de tristeza e esperança do seu
antecessor, reafirmando que a Amazônia tem futuro sim, desde que sua população seja resgatada
dessa eterna situação de esquecimento e desassistência.
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Sr. Presidente, sr-a e Srs. Senadores, também
quero concluir este pronunciamento com uma rápida
reflexão sobre uma das muitas oportunidades perdidas de que é feita a tragédia do subdesenvolvimento
da Amazônia. Reportagem publicada no último dia
22 de março pelo jornal Critica, de Manaus, informa
que a China já produz mais tambaqui que o Amazonas. Isso mesmo: usando tecnologia húngara, os
chineses já obtêm uma produção da ordem de mil
toneladas de tambaqui por hectare de criadouro ao
ano, toda ela baseada em imensas gaiolas submersas nos rios.
Segundo fontes do Ministério da Agricultura, citadas na matéria, a quase totalidade da produção
chinesa e indiana advém da aqüicultura familiar, em
aemunidaEies-rurais com sistema -semi-intensivo ou
extensivo das espécies em tanques tradicionais de
terra, tanques-rede e em reservatórios com densidades moderadas de estocagem. Enquanto isso, em
função da pesca predatória e da inadequada fiscalização ambiental, nossa população de tambaquis
vem sendo drasticamente reduzida. Por isso, nosso
Pais, apesar de ostentar a maior bacia hidrográfica
do planeta, ocupa uma insignificante 241 posição
mundial em captura de pescado no ranklng liderado
pela China, a fndia, o Japão, a Coréia do Sul e as Filipinas.
O Sr. Sebastião Rocha - Permite-me V. Ex'
um aparte?
O SR. JEFFERSON PÉRES - Concedo-lhe o
aparte, nobre Senador Sebastião Rocha.

o Sr. Sebastlio Roeha- Senador Jefferson
Péres, cumprimento-o inicialmente pela importante
exposição que faz, nesta tarde, no plenário, a respeito da Amazônia; e o apelo que traz, de oerta forma, muito forte ao Brasil e às autoridades, sobretudo
do Governo, no sentido de que se deva realmente
estabelecer politicas que visem encontrar soluções
para os problemas do povo da Região Amazónica, e
sobretudo agregar valores aos produtos, com o desenvolvimento de projetes que tenham como finalidade desenvolver as atividades próprias da nossa
Região. V. Ex' citou o exemplo do tambaqui. Temos
o exemplo da borracha. Daqui a pouco até o açal. O
açaizeiro, uma árvore trpica da nossa região, também será cultivado em outras regiões do Pais, ou
pelo mundo afora. Porque não se vislumbra no Governo uma perspectiva, não se trabalha em como

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

232

ANAIS DO SENADO FEDERAL

identificar quais os produtos que estão em ascensão
no mercado, que .despontam sobre urna demanda
crescente, como é o caso que citei, do açaf, um
exemplo concreto, que passa a ser consumido em
todos os grandes centros nacionais e até em alguns
já internacionalmente. Se não estabelecermos, se o
Governo, sobretudo, não estabelecer incentivos, no
sentido de propor, de levar ao homem da Amazônia
essa sugestão, essa oportunidade, para que se possa, por exemplo, agora neste momento, cultivar o
açaf na nossa região, porque é um mercado claramente em ascensão, vamos novamente perder,
corno já tivemos essa queda na produção da borracha e agora no setor de piscicultura. Associo-me a
esse apelo de V. Ex'l. Temos essa comissão da
Amazônia, que está tentando encontrar também alternativas e apontar sugestões para o desenvolvimento da nossa região e agora o Projeto Caboclo,
que é uma idéia do Senador Darcy Ribeiro, mas que
não são suficientes para que se garanta ao povo da
Amazônia o desenvolvimento adequado e no mesmo padrão dos demais centros nacionais, fazendo
dessa forma com que a população possa permanecer no campo, na nossa região, produzindo, trabalhando e melhorando a qualidade de vida lá, sem
precisar migrar para os grandes centros, onde normalmente vai conviver com a miséria, com o abandono, com o desemprego e muitas vezes com a
fome. Dar eu destacar a importância do pronunciamento de V. Ex'l, do qual eu não poderia deixar de
participar. Louvo a iniciativa de V. Ex" de discutir
essa tema hoje no plenário e agradeço a óportunidade do aparte.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Muito obrigado.
Senador Sebastião Rocha.
Parece que as nossas autoridades, de um
modo geral, só acreditam em megaprojetos ou grandes projetas, que às vezes nem sequer geram desenvolvimento, porque são projetas concentradores
de renda.
Quando se trata de projetas pequenos, de
base familiar, mas com grande alcance social, corno
projetas agroflorestais, projetas de criação de peixes
em gaiolas, etc., não despertam a menor atenção
das nossas autoridades.
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No Amazonas, um cidadão espanhol, mais
exatamente basco, luta há dez anos, Senador Sebastião Rocha, batendo às portas das autoridades
dos ministérios, em busca de apoio para a implantação de criação de peixes em gaiolas e não recebe
qualquer apoio.
Marx já dizia que os fatos históricos acontecem
duas vezes: a primeira corno tragédia e a segunda
corno farsa. No caso do tambaqui, estamos permitindo a repetição de uma cruel ironia histórica: há quase um século, nossa imprevidência assistiu de braços cruzados ao florescimento de seringais racionalizados e modernos na Malásia, à custa de sementes
brasileiras, até que essa concorrência esmagasse a
borracha brasileira no mercado mundial. Agora, são
as gaiolas aquáticas chinesas, um simples aperfeiçoamento do nosso velho curral-de-peixe, que abocanham um lugar que _poderia ser nosso no abaStecimento dÕ mercadO internacional com a fonte protéica mais importante do próximo século: o peixe.
É melancólico ccinstatar que neste final de século o quadro nosológico do interior da Amazônia
seja praticamente igual ao do seu infcio. É também
melancólico, além de preocupante, verificar que podemos cometer, com nossos recursos pesqueiros, o
mesmo erro imperdoável que cometemos com a borracha.

Se tal acontecer, teremos passado, pela segunda vez, um vexatório atestado colativo de incompetência.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
18-4-97
Sexta-feira
9:30 - Representantes do MST
11:30 - Presidente do Governo do Reino da Espanha, José Maria Aznar
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Ata da 44! Sessão Deliberativa Ordinária
em 22 de abril de 1997
3!!. Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo,
da Sra. Júnia Marise, e dos Srs. Carlos Patrocínio e Romeu Tuma

As 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORE:.S:
Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Antonio
Carlos Magalhães - Antônio Carlos Valadares - Artur
da Tavola - Bello Parga - Benedita da Silva - Beni
Veras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos
Patrocínio- Carlos Wilson- Edison Lobão -.Eduardo
Suplicy - É!cio Alvares - Emília Fernandes - Epitácio
Cafeteira - Esperidião Amin - Fernando Bezerra Raviano Melo - Francelina Pereira - Freitas Neto Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda Gilvam Borges - Hugo Napoleão - Humberto Lucena
- lris Rezende - Jader Barbalho - 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 Samey - José Serra - Júnia Marise Lauro Campos - Leomar Quintanilha - Levy Dias Lucídio Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho Marina Silva - Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre
Quinan- Osmar Dias- Pedro Simon- Ramez Tebet
- Regina Assumpção - Renan Calheiros - Roberto
Freire - Roberto Requião - Romero Jucá - Romeu
Tuma - Ronaldo Cunha Uma - Sebastião Rocha Sergio Machado - Valmir Campelo - Waldeck Ornelas
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) • A lista
de presença acusa o comparecimento de 73 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 12 Secretário, em exercfcio, Senador Valmir Campelo, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
MENSAGEM N2 93, DE 1997
(N° 461/97, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal;

De conformidade com o art. 52, inciso IV, da
Constituição, e de acordo com o disposto no art. 56,
§ 12 , do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto n• 93.325, de 1Q de outubro de 1986, no art. 40, § 1°, do Decreto nQ 2.070, de
13 de novembro de 1996, submeto à apreciação de
Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do
Senhor Affonso Celso de Ouro-Preto, Ministro de
Primeira Classe, do Quadro Permanente, da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com o cargo
de Embaixador do Brasil junto à República da Áustria, exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à
República da Croácia.
Os méritos do Embaixador Affonso Celso de
Ouro-Preto, que me induziram a escolhê-lo para o
desempenho dessa elevada função, constam da
anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasflia, 17 de abril de 1997. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO.
EM N2 138/DP/ARC/G-MREIAPES
Brasília, 16 de abril de 1997
Excelentfssimo Senhor Presidente da República,
De acordo com o art. 84, inciso VIl, da Constituição, e com o disposto no art. 56,§ 12 , do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado
pelo Decreto n• 93.325, de 12 de outubro de 1986, e
no art. 40, § 12 , do Decreto n• 2.070, de 13 de novembro de 1996, submeto à apreciação de Vossa
Excelência a anexa minuta de Mensagem ao Senado Federal destinada à indicação do Senhor Affonso
Celso de Ouro-Preto, Ministro de Primeira Classe,
do Quadro Permanente, da Carreira de Diplomata,
para, cumulativamente com o cargo de Embaixador
do Brasil junto à República da Áustria, exercer o cargo de Embaixador âo Brasil junto à República da
Croácia.
2. Encaminho, igualmente em anexo, informação sobre o país e Curriculum Vltae do Embaixador
Affonso Celso de Ouro-Preto que, juntamente com a
Mensagem ora submetida à apreciação de Vossa
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Excelência, serão apresentados ao Senado Federal
'-'ara exame de seus ilustres membros.
Respeitosamente, - Lulz Fellpe Lampreia, Ministro de Estado das Relações Exteriores.
INFORMAÇÃO
Curriculum Vltae

AFFONSO CELSO DE OURQ-PRETO
Rio de Janeiro/RJ, 29 de julho de 1938.
Rlho de Cartos Celso de Ouro-Preto e Maria
de Ouro-Preto.
Instituto de Estudos Políticos de Paris,
1956/59.
CPCD, IRBr.
CAE (CAE), IRBr, 1980.
11 Curso de Treinamento e Aperfeiçoamento
para Chefes de Setores de Promoção Comercial.
Escola Superior de Guerra, ESG.
Terceiro Secretário, 7 de novembro de 1963.
Segundo Secretário, merecimento, 1° de janeiro de 1967.
Primeiro Secretário, merecimento, 30 de março
de 1973.
Conselheiro, merecimento, 1° de maio de
1976.
Ministro de Segunda Classe. merecimento, 23
de janeiro de 1980.
Ministro de Primeira Classe, 15 de dezembro
de 1988.
Assistente do Chefe da Divisão da Europa
Oriental, 1863.
Auxiliar do Secretário-Geral-Adjunto para Assuntos da Europa Oriental e Ásia, 1963.
Oficial de Gabinete do Ministro de Estado,
1964/65.
Assistente do Chefe da Divisão da Ásia e
Oceania, 1973.
Assistente do Chefe da Divisão da África,
1974176.
Chefe da Divisão da África 11, 1979/83.
Chefe da Divisão da África 11, 1979/83.
Chefe, substituto, do Departamento da África,
1983.
Secretário de Relações com o Congresso,
1988/90.
-- - - -- ----- --Chefe de Gabinete do Ministro de Estado,
1993195.
Washington, Terceiro Secretário, 1966/67.
Washington, Segundo Secretário, 1967rTO,
Chicago, Encarregado, 1969.
Viena, Segundo Secretário, 1970(13.
Bissau, Primeiro Secretário, 1973.
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Luanda, Encarregado de Negócios, 1976.
Genebra, Conselheiro, 1977rT9.
Genebra, Encarregado de Negócios, a.i., 1979.
Cabo Verde, Encarregado de Negócios, 1981.
Bissau, Embaixador, 1983186.
Estocolmo, Embaixador, 1983/86.
Estocolmo, Embaixador, 1990/93.
Viena, Embaixador, 1995/97.
11 Reunião do Partamento Latino-Americano,
Uma, 1965 (observador).
"National Foreign Trade Council", Nova York,
1968 (observador).
Conferência lnfemacional Especial da ONUDI,
Viena, 1971 (assessor).
VI Sessão da-Jun1a do Desenvolvimento da
ONUDI, Viena, 1972 (delegado).
Conferência Diplomática sobre Propriedade Industrial, Viena, 1973 (delegado).
VIII Sessão da Junta de Desenvolvimento da
ONUDI, Viena, 1973 (delegado).
Missão Espacii!.l para representar o Governo
brasileiro nas exéquias solenes do Presidente do
Movimento Popular de Ubertação de Angola Doutor
AntOnio Agostinho Neto, 1979 (membro).
CõmfsSão -Mista Brasil-Guiné-Bissau 1979
(membro).
Comissão Mista Brasil-Cabo Verde, 1979
(membro).
Integrou a Comitiva do Ministro de Estado à
África Austral, 1980.
- 11 Conferência para a Coordenação do Desenvolvimento da África Austral, Maputo, 1980 (delegado).
I Reunião da Comissão Mista Permanente Bra-sil-Moçambique para a Cooperação EconOmica,
Técnica e Científica, Maputo, 1982 (delegado).
Conferência Técnica sobre a lnstitucionaliza__ção do Partamento Latino-Americano, Cartagena de
lndias, 1987 (chefe da delegação).
Ordem do Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil.
Ordem do Mérito Militar, Grande Oficial, Brasil.
Ordem do Mérito Aeronáutico, Grande Oficial,
Brasil.
Stéllo Marcos Amarante, Diretor-Geral do De_ _: parlamento-do SeMÇo Exterior.
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
-- -Subsecretaria-Geral de Assuntos Políticos
Departamento da Europa ,
Divisão da Europa - 11
Informação Geral
Sobre a República da Croácia

---------------
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BrasOia, 8 de abril de 1997
1. Dados Básicos
Nome oficial: República da Croácia
Capital: Zagreb
Área: 56.538 quilOmetras quadrados
População: 4,5 milhões (1995)
Densidade demográfica: 79,59 habJquiiOmetro qua·
drado
Principais cidades (população): Zagreb, Zadar, Osi·
jek, Split, Rijeka
Idioma: servo-croata
Data nacional: 8 de outubro (independência)
2. Avaliação do Relacionamento Bilateral
Brasil e Croácia estabelecem relações diplomáticas em 23 de dezembro de 1992 e, por razões
políticas decorrentes do conflito na ex-lugoslávia,
não foram abertas missões diplomáticas em ambos
os países naquela ocasião, sequer em caráter cu·
mulativo. A assinatura dos acordos de Paz de Dayton, em dezembro de 1995, abriram o caminho a
uma aproximação diplomática e o Governo croata
recentemente manifestou sua intenção de abrir Embaixada residente em Brasma. O Senhor Presidente
da República autorizou a criação da Embaixada do
Brasil em Zagreb, cumulativa com a Embaixada em
Viena, e a Missão Permanente da Croácia nas Nações Unidas comunicou por Nota a concessão de
agrement ao Embaxador Alfonso Celso de OuroPreto para exercer as funções de Embaixador nãoresidente em Zagreb.
3. Autoridades
Chefe de Estado: Presidente Franjo Tudjman (desde
1990)
Chefe de Governo: Primeiro-Ministro Nikica Valentic
(desde 1993)
4. Sistema de Governo
O regime polftico da Croácia está legalmente
fundamentado pela Constituição de 1990, que estabeleceu os cargos de Presidente da República,
Primeiro-Ministro,
quatro
Primeiros-Ministros
Substitutos, um Gabinete composto por quinze ministérios, um Parlamento bicameral (Sabor), uma
Casa das Constituências (House of Constituencies
- Zastupnicki dom) e uma Casa das Regiões
(House of Regions - Zupanijski dom). Em abril de
1990, foram realizadas eleições e a União Democrática Croata obteve maioria absoluta. Os principais oponentes foram uma coalizão de dez partidos, conhecida por • Acordo do Povo•, e o antigo
Partido da Mudança Democrática (de orientação
comunista).
·
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· · ,..5. Politica Elderna
Em janeiro de 1992, a Criacia foi reconhecida
pelos membros da Comunidade Européia e, e'll abril
do mesmo ano, admitida na ONU. Os anos de 1992
e 1993 hram dominados pela guerra na Bósnia-Herzegovina. Em março de 1994, após ultimato militar
da OTAN aos sérvios, croatas e muçulmanos, firmou-se, em Washington, acordo para a formação de
uma Federação na B-ósnia-Herzegovina e o subseqüente estabelecimento de Confederação com a República da Croácia. Em dezembro de 1995, foram
assinados os Acordos de Paz de Dayton, que fizeram cessar a guerra da Bósnia-Herzegovina.
6. Principais Indicadores Econõmlcos
PIB: US$ 1O bilhões
PIB per capita: US$ 2 mil
7. Conjuntura Econõmlca
A exemplo dos demais países da antiga cortina
de ferro, a Croácia vem implementando politica de
abertura econõmica e privatização das empresas estatais, fato que a princípio agravou o desemprego e
gerou um crescimento da inflação. Esta tem decaído
a partir do Governo de Nikica Valentic, para cerca de
1,4% ao mês em novembro de 1993. O país produz
gêneros alimentícios, matérias-primas, bebidas, tabaco, máquinas e equipamentos de transporte, produtos químicos e lubrificantes. Os principais parceiros comerciais são a Eslovénia, Alemanha e Itália.

(A Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
-OFÍCIO
DE MINISTRO DE ESTADO
N° 173197, de 16 de abril do corrente, do Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, referente ao Requerimento n• 201, de 1997, de informações, do Senador José Bianco.
As informações foram remetidas, em
cópia, ao requerente.
O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Encerrouse na última sexta-feira o prazo para apresentação de
emendas ao Projeto de Lei da Câmara nO 86, de 1996
(n" 1.536196, na Casa de origem), que'attera o§ 12 do
art. 39 da Lei n• 8.935, de 18 de novembro de 1994, que
regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre os serviços notariais e de fe9stro.
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Ao projeto foi oferecida uma emenda, que vai
ao exame da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.

É a seguinte a emenda oferecida:
EMENDA (de Plenário)
Oferecida ao Projeto de Lei da Câmara n• 86, ele 1996 (nR 1.536196, na Casa
de origem), que altera o§ 1R do art. 39 da
Lei n• 8.935, ele 18 de novembro de 1994,
que regulamenta, o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobra os serviços
notariais e de registro.
EMENDA N°1-PLEN (SUBSTITUTIVO)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• O inciso 11 e o§ 1° do art. 39 da Lei n•
8.935, de 18 de novembro de 1994 passam a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 39 .............................................••
11 - aposentadoria;
§ 1° A aposentadoria de notório ou oficial de
registro rege-se pelo regime jurfdico dos servidores
civis."
Art. 2"' Esta lei passa a vigorar na data de sua
publicação.
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Como bem demonstrou o Senador José Eduardo Outra em seu bem lançado voto em separado na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania com a citação de diversos acórdãos, inclusive -, o
Supremo Tribunal Federal vem firmando o entendimento de que o titular das serventias de notas e registras é servidor público, para diversos efeitos, e
que, especificamente, no que pertine à obtenção de
aposentadoria, submete-se ao regime da aposentadoria compulsória no art. 40, inciso 11, da Constituição Federal.
Não obstante o pronunciamento da Suprema
Corte, a atual redação do§ 1° do art. 39 da Lei n•
8.935, de 18 de novembro de 1994 dá margem a vacilações doutrinárias e jurisprudenciais, que, por vezes, caminham no sentido de buscar-se a afirmação
do regime previdenciário do notário, tabelião e oficial
de registro, para fim de aposentadoria, como sendo
o previsto no art. 201 da Constituição Federal, e não
aquele decorrente de comando constitucional espe-
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cffico para o servidor público, a saber o art. 40, em
especial seu inciso 11.
O projeto em apreço busca sanar as oscilações
interpretativas, fincando o art. 201 supracitado como
alicerce do regime previdenciário dos titulares de
serventias extrajudiciais. Por essa via, pretende-se,
em verdade, esmaecer a natureza pública desses
serviços, abalroando a interpretação do STF sobre o
art. 236 da Constituição da República. E mais: ao
consagrar-se, pela proposição, a aposentadoria
como potestade do interessado, impede-se, por li·
nha transversa, a realização de concursos públicos,
meio que o constituinte originário escolheu para,
progressivamente, reafirmar a preponderância dos
interesses públicos sobre o privado na gestão de
tais serviços, obedecido o princfpio de autonomia
funcional, subordinada às normas e fiscalização das
corregedorias judiciais.
Rnalmente, recordamos que o STF tem entendido que o fato de essas serventias serem mantidas
por emolumentos, isto é, taxas, toma irrelevante a
. discussão de haver oú não percepção de remuneração pelos cofres públicos, para efeito da definição
do regime tributário. Quem arrecada tributo deve ser
tido. como agente público e submeter-se a normas
aplicáveis aos que atuam em funções relevantes
para o Estado, ainda que longa manus. Por isso,
confiamos no acolhimento desta nossa emenda, que
reafirma a condição símilar de servidor público para
os titulares de serventias extrajudiciais.
Sala das Sessões, 22 de abril de 1997. - Senadora Marina Silva.
(A Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Sobre a
mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1• Secretário em exercfcio Senador Valmir Campelo.

É lido o seguinte: PROJETO DE LEI DO SENADO N" 68, DE 1997
Institui a gratuldade do fornecimento de Carteira de Identidade, do cartão de
registro no Cadastro de Pessoa Ffslca do
Ministério da Fazenda, do Registro Civil
de Nascimento e da Certidão de Óbito.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• É assegurada a gratuidade •do fornecimento a todos, pelos órgãos competentes dos seguintes documentos:
I - carteira de identidade;
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11 - cartão de registro no Cadastro de Pessoa
Física do Ministério da Fazenda;
III - registro civil de nascimento;
IV- certidão de óbito.
Art. 2" esta lei será regulamentada pelo Poder
Executivo no prazo de sessenta (60) dias.
Art. 3" A regulamentação contemplará a forma
do ressarcimento pelo Poder Público às serventias
de foro extrajudicial pelo fornecimento gratuito do registro civil de nascimento e da certidão de óbito.
Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

s•

A Constituição Federal de 1988 andou bem ao
preservar, em seu art. s•, LXXVI, que "são gratuitos
para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, o
registro civil de nascimento e a certidão de óbito". A
própria Carta. por outra parte, adianta que •os direitos
e garantias expressos nesta Constituição não excluem
outros, decorrentes do regime e dos princípios por ela
adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte•. Está clara,
portanto, a legitimidade de o Congresso Nacional, rnecflante a aprovação de projeto de lei, ampliar o âmbito
dos direitos e garantias assegurados aos cidadãos.
Este é o intuito da presente proposição: de um
lado, fazer com que a gratuidade da expedição e fornecimento aos cidadãos e cidadãs da carteira de
identidade e do cartão de registro no cadastro de
Pessoa Física do Ministério da Fazenda seja garantida em condição de lei federal, de maneira que
eventual cobrança atual ou futura possa ser, legitimamente, inquinada de ilegalidade.
De outra parte, determinar que a gratuidade do
fornecimento das certidões de nascimento e de óbito
seja ampliada a todos os cidadãos brasileiros. Estas
providências, acreditamos, possibilitarão a todos o
mais fácil acesso aos documentos essenciais ao reconhecimento de sua identificação, nacionalidade e
condição de contribuinte, documentos absolutamente necessários ao exercício de sua cidadania, assim
como a todos os atos formais e legais a que a convivência social nos obriga.
Acres.:entamos a este projeto disposição determinando que o Poder Público, na forma da regulamentação, assegurará o ressarcimento aos cartórios
pela emissão gratuita de certidões, uma vez que os
mesmos são, conforme dispõe a Lei Fundamental,
(CF, art. 236), ·exercidos em caráter privado".
Esta proposição, acreditamos, beneficia até
mesmo aqueles que o constituinte originário quis
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proteger, quando buscou consignar, no text~ da Carta Magna, o acesso-gratuito dOs- 'reconhecidamente
pobres• ao registro civil de nascimento e à certidão
de óbito. Ocorre que, não raro, são necessárias providêrÍcias burocráticas para que o cidadão prove a
sua condição de •reconhecidamente pobre", o que
dificulta a efetiva concretização, na vida dos brasileiros mais humildes, daquele direito que o constituinte
de 1988 lhes quis assegurar.
Buscando assegurar que os brasileiros possam
ter acesso aos documentos de que necessitam para
o pleno exercício dos seus direitos de cidadania, solicitamos e esperamos o apoio dos nobres colegas
para a aprovação do projeto de lei que ora submetemos à sua apreciação.
Sala das Sessões, 22 de abril de 1997. - Senador Odaclr Soares.

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direit.o à_ vida, à li~rd®e. à igua!ôa,de, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
LXXVI - são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei:
a) o registro civil de nascimento;
b) a certidão de óbito;
Art. 236. Os serviços notariais e de registro são
exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.

(A Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania- decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O projeto
será publicado e remetido à Comissão competente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
12 Secretário em exercfcio, Senador Valmir Gampelo.
É lido o seguinte:

REQÜERJMENTO

N" 215, DE 1007

Senhor Presidente,
-- Requeremos, nos termos do art. 152 do Regimento Interno, a prorrogação do prazo da Comissão
Parlamentar de Inquérito, criada através do Requeri-
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manto n• 1.1 01, de 1996, destinada a "apurar irregularidades relacionadas à autorização, emissão e negociação de tftulos públicos, estaduais e municipais,
nos exercícios de 1995 e 1996", por mais 45 (quarenta e cinco) dias.
Sala das Sessões, 22 de abril de 1997. - Roberto Requião - Vilson Kleinübing - Emma Fernandes - Esperidião Amin - Pedro Simon - Casildo
Maldaner - Romeu Turna - Eduardo Suplicy - Carlos Wilson - José Agripino - Fernando Bezerra José Serra - Geraldo Mello - Ney Suassuna - Joel
· de Hollanda - Elcio Alvares - José Roberto Arruda Ramez Tebet- Coutinho Jorge- Gilvam BorgesJoão Rocha - José Bianco - Humberto Lucena João França - Lucfdio Portella - Lúcio Alcântara Regina Assumpção - Abdias Nascimento - José
Eduardo Outra - AntOnio Carlos Valadares ::.... Jader
Barbalho - Roberto Freire - Gilberto Miranda.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O requerimento lido contém subscritores em número suficiente para a prorrogação solicitada, nos termos
art. 152 do Regimento Interno, e será publicado para
que produza os devidos efeitos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Sobre a
mesa ofícios que serão lidos pelo Sr. 1° Secrtário em
exercício, Senador Valmir Campelo.
São lidos os seguintes:
OF/NPSB{79/97

Brasma, 22 de abril de 1997

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
os Deputados Sérgio Guerra (titular) e João Colaço
(suplente) como membros da Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à Medida Provisória n•
1559-12 de 15 de abril de 1997, do Poder Executivo,
que "altera a legislação do imposto de renda, e dá outras providências•. Em substituição aos já indicados.
Atenciosamente, - Deputado Sérgio Guerra,
Líder.
OF. PSDB/I/N°1.425/97
Brasma, 22 de abril de 1997
Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza
de determinar a indicação dos Deputados Roberto
Brant, como membro titular, e Marcus Vicente, como
membro suplente, em substituição aos anteriormente indicados, rara integrarem a Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provisória n• 1.570/97.
Atenciosamente, - Deputado Aéclo Neves, Líder do PSDB

Abril 1997

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Serão
feitas as substituições solicitadas.
Sobre a mesa ofício que será lido pela Sr. 1°
Secretário em exercício, Senador Vai mi r Campela.
É lido o seguinté
OFICIO N• 430/97
Brasma, 17 de abril de 1997
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
pelo PPB, o Deputado Carlos Airton para integra~.
como suplente, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leio,
Líder do PPB.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presidência designa o Deputado Carlos Airton, para integrar, como suplente, a Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, de conformidade com o expediente que acaba de ser lido.
A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Concedo
a palavra à Senadora Júnia Marise, pela ordem.
A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT-MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
encaminhamos à Mesa, na quarta-feira, requerimento solicitando urgência, com apoiamento regimental,
para inclusão em pauta na Ordem do Dia do projeto
de resolução que visa submeter à apreciação do Senado Federal o Edital de privatização da Companhia
Vale do Rio Doce.
Consulto à Presidência desta Casa se o requerimento já está incluído na Ordem do Dia para vota·
ção.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O requerimento de V. Ex-, nobre Senadora Júnia Marise,
versava sobre a mesma matéria de que tratou o requerimento no mesmo sentido, rejeitado em votação
nominal, na sessão do dia 26 de fevereiro de 1997.
Por essa razão, na mesma sessão legislativa,
na forma da Constituição em vigor, art. 67, a matéria
só pode voltar à apreciação desta Casa se for subscrita a proposição pela maioria dos membros do
Congresso Nacional.
Então, por razões constitucionais, o requeri·
menta de V. Ex& deixou de ser apreciado.
O SR. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, salvo
melhor juízo, esta é urna matéria que precisa ser
aprofundada na sua discussão, principahnente tendo
em vista que a Presidência desta Casa está invocando o art. 67 do Regimento Interno.
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Esse artigo do Regimento Interno, Sr. Presidente, segundo a sua orientação, fixa essa determinação apenas para projetes de lei. Para projetes que
foram rejeitados nesta Legislatura e, conseqüentemente, projetes que poderiam ser retomados na
mesma Legislatura.
A nossa proposta foi um requerimento de urgência para que a matéria viesse a ser apreciada
pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Desculpe-me, Senadora Júnia Marise, mas a Mesa não invocou o art. 67 do Regimento Interno, mas sim o art.
67 da Constituição Federal. A Constituição não se
refere a projeto de lei e sim à matéria.
O que foi rejeitado não foi um projeto de lei; o
que foi rejeitado foi um requerimento semélhante ao
de V. Ex". Por essa razão, a Mesa decidiu, e lamenta, não poder acatar o pedido de reconsideração de
V. Ex".
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Sr. Presidente, peço a palavra como Uder.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra, como Uder, ao nobre Senador José
Roberto Arruda.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF.
Como Uder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr&s e Srs. Senadores, gostaria de registrar que Brasflia comemorou,
ontem. os 37 anos da sua fundação em 21 de abril
de 1960.
Parece-me importante, Sr. Presidente, Sr&s e
Srs. Senadores, que se registre, nesta Casa, que a
construção de Brasília foi o marco da interiorização
do desenvolvimento nacional.
A década de 50, marcada por um período de
desenvolvimento num regime democrático, teve, na
construção da nova Capital do País, aqui no CentroOeste, o símbolo maior da capacidade de realização
do povo brasileiro.
Mais do que isso, Sr. Presidente, Sr&s e Srs.
Senadores, antes de Brasília, o Brasil era um País
nitidamente litorâneo. A população brasileira concentrava-se numa margem estreita de terra junto ao
Oceano Atlântico. E demoramos 450 anos, desde
Pedro Álvares Cabral até meados deste século, para
voltarmos as costas para o Oceano Atlântico e conquistarmos o nosso próprio território.
Por que Brasília marca esta época? Porque foi,
exatamente, com a sua construção, com a construção de estradas, com a construção das usinas hidrelétricas - e tem posição de destaque a Usina de
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Três Marias -, que o Brasil buscou conquistar o seu
próprio território.
Brasma não tem importância histórica apenas
pelo seu projeto urbanístico e atquitetOnico revolucionário, nem por se tratar de urna cidade com vocação para ser a capital do País; muito mais do que
isso, ela abriu as portas da Amazônia, do Pantanal,
do cerrado - hoje, altamente produtivo - e integrou
as mais diversas regiões do País, fazendo com que,
muito mais que uma capital político-administrativa,
Brasnia fosse o símbolo de um novo mapa econOmico do Brasil; um mapa de regiões mais integradas. E
por estar eqüidistante das várias regiões do País,
Brasília consolida-se nestes 37 anos como ponto de
encontro das mais diversas culturas e símbolo de
uma luta que ainda está começando: da diminuição
das desigualdades entre as regiqes do País.
Mas, ao comemorar os seus 37 anos, Sr. Presidente, Sr&s e Srs. Senadores, desejo evocar aqui a
memória daqueles que, cbmó Juscelino Kubitschek,
Israel Pinheiro, Bernardo Sayão, Ernesto Silva, [ris
Membergue e tantos outros, acreditaram no sonho
da construção da Capital, vieram para Brasnia das
mais diversas regiões do País e escreveram aqui
umadáS páginas mais bonitas da história brasileira.
Tiveram a coragem de sonhar juntos - e o sonho colativo toma-se realidade - e construíram urna nova
cidade em três anos e meio. E ao evocar a memória
de todos os pioneiros, ao evocar a memória - e
quando falo memória trata-se da memória de urna
. época, porque muitosdeles ainda viVem e são testemunhas vivas desse tempo -, ao evocar esse período da história brasilelra,-que é fuooamerital naComemoração do aniversário de Brasnia, desejo lembrar que a missão da nossa geração, daqueles que
vivemos na Capital do País hoje, é a de ser digna da
geração que nos antecedeu, que teve a coragem de
construir a nova Capital, e dar a ela o seu verdadeiro
sentido.
Dizia o Presidente Juscelino Kubitschek que
Brasília não deveria ser apenas urna cidade bonitinha, com cara de capital, mas, muito mais do que
isso, Brasília deveria ser pólo irradiador do desenvolvimento econOmico do Centro-Oeste brasileiro. E
essa segunda parte ainda não se deu; o CentroOeste brasileiro ainda tem urna densidade demográfica bastante baixa. Apesar da fertilidade do cerrado,
descoberta nas pesquisas da Embrapa e comprovada depois pelos altíssimos índices de,produtividade,
principalmente de grãos, aqui no Centro-Oeste brasileiro, ainda temos uma região periférica à Capital
do País extremamente pobre, carente de serviços de
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infra-estrutura e carente de vetores que induzam ao
desenvolvimento económico auto-sustentável.
Nós, que desejamos preservar o Plano Piloto,
que é o único património cultural da humanidade,
contemporâneo, na sua concepção original, sabemos que o único caminho para que isso se dê é encontrarmos vida económica própria para as cidades
que o cercam, dentro e fora do Distrito Federal.
E ao comemorar o aniversário de Brasllia e ao
juntarmos forças para a busca dessa auto-sustentação
económica no Distrito Federal, é preciso lembrar, Sr
Presidente, Sr45 e Srs. Senadores, que Brasflia, infelizmente, já vive problemas gravíssimos, muito tfpicos
das outras grandes cidades brasileirns e do mundo.
Todos ficamos chocados com o crime cometido
em Brasftia há 48 horas. Alguns garotos de classe
média alta, num momento horrível para a vida deles
e para a vida da sociedade corno um todo, cometeram o crime de atear fogo sobre um ser humano que
estava em uma parada de ônibus - soube-se depois
que se tratava de um índio que visitava Brasflia -,
que acabou falecendo, algumas horas depois, num
hospital público do Distrito Federal.
Ontem, Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores,
reuni na minha casa 32 jovens, com idade que variava de 16 a 23 anos - os meus filhos, os meus sobrinhos e filhos de amigos nossos -. e propus a eles
que discutíssemos juntos por que a sociedade brasileira tem assistido a crimes de tal perversidade. O
que está acontecendo? Qual é o câncer no seio da
nossa sociedade, que faz com que jovens que tiveram oportunidade de estudar, jovens oriundos de lamOías bem-situadas no contexto social, cometam crimes corno esse? O resultado dessa discussão, que
foi fértil e na qual aprendi muito, está registrado e
será publicado rapidamente.
Eu queria dizer aqui, Sr. Presidente, Sras e Srs.
Senadores - e esta é uma maneira de comemorar
também o aniversário de Brasília, ou seja, mostrando os seus problemas e buscando soluções para
eles -, é que foi quase consensual entre esses 32
garotos, nesse debate de ontem, que certa classe
média alta brasileira se sente, ainda que inconscientemente, à sombra da impunidade. Julgam eles que
as leis não são cumpridas quando os que praticam
um crime ou um delito vêm de uma classe mais alta.
Mais ainda, esses garotos me disseram ontem, com
todas as letras, que suas fammas - e ar leia-se "nós
todos que somos pais"- não estão estabelecendo··limites claros à ação dos jovens. Disseram ainda que
os próprios colégios, com os seus currículos escolares, estão levando os garotos a uma visão muito ma-
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teria! da sua vida, a uma visão muito competitiVa do
vestibular, faltando-lhes muitas vezes uma educação
mais humanística. É claro que haveria urna discussão muito longa para saber se depende da famma,
se depende do colégio, se depende de outros segmentos organizados da sociedade, ou de todos eles
-o que é mais provável -, a responsabilidade de dar
valores humanos mais claros a esta geração.
O que importa, Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, é que nós todos, principalmente nós que
ternos mandato pelo Distrito Federal, mas também
todos os que têm vida pública e respOnsabilidade
por tê-la, não podemos ficar de braços cruzados, assistindo, nos telejornais e nos jornais do dia seguinte, a notícias de que gangues de rua espancaram
até a morte membros de uma outra gangue, todos
eles jovens de classe média alta; que um zelador de
bloco estuprou e matou uma garota de 15 anos e,
mais na frente, que policiais militares espancaram e
mataram um cidadão que voltava para casa e, agora, que jovens de classe média alta queimaram vivo
um índio que estava numa parada de ônibus.
Ora, definitivamente esta não é a sociedade
que desejamos e, mais do que isso, sentimo-nos, de
certa forma, impotentes, porque não depende de leis
- elas até existem - e não depende de ações isoladas modificar esse quadro perverso da sociedade
brasileira. Mas há urna certeza: se cada um de nós
tiver a preocupação de fazer sua parte, se cada um
de nós ficar atento a este verdadeiro câncer na sociedade brasileira, com certeza, juntos, alguma coisa
poderemos fazer.
A SR~! PRESIDENTE (Júnia Marise) - Senador
José Roberto Arruda, peço desculpas por interrompê-lo, mas gostaria de comunicar a V. Ex& que o seu
tempo já está esgotado. Ternos uma lista de oradores e, por essa razão, solicito a V. Ex& que conclua
seu pronunciamento.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Concluo,
Sr" Presidente, agradecendo a compreensão da
Mesa e dizendo que estou triste e chocado, não só
com a morte de um ser humano, mas também com
esse horror que se instala nas famflias desses adolescentes. Estou absolutamente preocupado com
tudo isso e penso que todos temos que buscar juntos, pelo menos, discutir mais às claras esse assunto. E, no caso deBrasllia, Sr" Presidente, é preciso
dizer que esta Capital, mUito rapidamente, se transformou em uma cidade convencional e, como tal,
merece de todos nós os cuidados parà que não se
repitam, aqui, os mesmos erros que assistimos
acontecer nas outras grandes cidades brasileiras.

--------~------~~~~~~~-~-~-~-~--~-~-~-~~~~~~~~~~~~~
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Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. José Roberto Arruda, o Sr. Geraldo Melo, t• Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pela Sra. Júnia Marise, ~ VicePresidente.

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Concedo a palavra ao Senador Geraldo Melo.
S. Ex- dispõe de 20 minutos para o seu pronunciamento.
O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr" Presidente, Senadora Júnia Marise, Sr"s e Srs.
Senadores, agora que passaram as excitações
maiores provocadas pela marcha dos trabalhadores
sem terra, acredito que seja posslvel falar-se sobre
esse assunte sem necessidade nem dos radicalismos daqueles que viam nesses trabalhadores os
Cavaleiros do Apocalipse, qúe vinham, talvez, para
sangrar, devorar e beber o sangue das pessoas,
nem os exageros entusiasmados dos que vêem no
Sr. José Rainha uma espécie de Moisés à frente do
povo de Deus, caminhando para a Terra Prometida.
Acredito que agora se pode falar sobre esse
assunto sem que pareça que se pretende "tomar carona• ou embarcar nas emoções, nas criticas ou nos
aplausos que cercaram esse momento. De certa forma, sinto-me com autoridade para falar sobre essa
questão, inclusive para criticar - se esse fosse o objetivo do meu pronunciamento -. porque tenho uma
história pessoal de longa convivência com os trabalhadores sem terra do meu Estado, desde 1986,
quando disputava o Governo do Aio Grande do Norte.
Na ocasião, fui convocado pelos sindicatos,
pela Federação da Agricultura dos Trabalhadores do
meu Estado - à época liderada por uma das mais
importantes lideranças de trabalhadores rurais do
Brasil, o Sr. Francisco Urbano, hoje Presidente da
Contag- e submetido a debate. Eles, isoladamente,
ouviam cada um dos candidatos que disputavam o
Governo do Estado. Tive a honra de merecer um
pronunciamento oficial e público, assinado pelos dirigentes de todos os sindicatos de trabalhadores rurais do Rio Grande do Norte, recomendando aos
seus amigos, aos seus filiado~. aos amigos dos trabalhadores rurais, que sufragassem o meu nome
como candidato a Governador. Recebi, no meu gabinete, no Palácio Potengi, quase ao encerrar-se o
meu mandato, os presidentes de todos os sindicatos
para que eu afirmasse o meu compromisso com o
Movimento. E, às vésperas de descer as escadas do
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Palácio do Governo, eles estavam ali para declarar
que eu, como Governador, cumprira todos os compromissos. E, finalmente, em 1994, quando tive mais
uma vez a honra de merecer a confiança dos meus
concidadãos que me mandaram como Senador para
esta Casa, disputei a eleição de Senador tendo na
chapa, como meu companheiro, exatamente o atual
Presidente da Contag, Francisco Urbano, um dos lideres do movimento a que estou me referindo, integrante do grupo que veio à Presidência do Senado
Federal tratar do assunto com o nosso Presidente e
quem exerceu, a vida inteira, uma posição de comando e liderança. É verdade que muitas vezes tenho divergido de Francisco Urbano, mas nutro por
ele merecido respeito; respeito que ele granjeou em
nosso Estado e em nosso Pais.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. ·Senadores, como
discutir se há ou não necessidade de reforma agrária no Pais? Se defendemos a necessidade de fazer
uma reforma tributária, uma reforma da Previdência,
uma reforma do Judiciário, uma reforma politica, por
que será que haveríamos de entender que só a estrutura fundiária do Brasil é perfeita, intocável e que
deve continuar intocada pelqs tempos afora? Que
deve ser modificada como parte do processo de
modernização, de criação de um novo Pais para
uma nova sociedade viver um novo tempo, de mais
justiça, de mais produção, de melhor distribuição de
renda, não se dixute.
É, entretanto, necessário definir que a reforma
agrária não pode ser tratada nem como uma religião, nem como um movimento politico- no sentido
de que amplia a discussão para envolver-se em
questões que nada têm a ver com o problema da
terra -, nem como movimento de desorganização da
sociedade. Os que a defendem, como eu, é porque
acham que ela é um caminho e um instrumento para
que a vida do povo brasileiro melhore; não poderia
ser o caminho, o itinerário para piorar, agravar, complicar, desorganizar a vida deste mesmo povo.
No mundo inteiro, onde quer que se tenha modificado a estrutura fundiária, realizando a reforma
agrária, obedeceu-se a um programa claramente definido, um projeto nacional com o comando do governo. Nunca se conseguiu realizá-la em parte alguma sem que o governo daquela sociedade comandasse o processo de reforma.
A reforma agrária pode até ser reivindicada revolucionariamente. Pode-se lutar por ela de todas as
maneiras. Mas. na hora de realizá-la,> se o intuito for
dar aos que necessitam um pedaço de chão, aos
que querem realmente se transformar em produtores
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a fim de dar sua contribuição à sociedade, é preciso
que o Governo discuta, aprove, lidere e comande a
implantação do programa de reforma agrária.
Estamos vivendo, no Brasil, um momento em
que o Governo é favorável ao programa de reforma
agrária. É posslvel discuti-lo, é possível discordar, é
posslvel querer modificar-lhe o ritmo, é possível desejar que a sua dimensão se altere. Tudo isso é justo e válido. Só não é válido, só não é justo que o
restante da sociedade brasileira seja submetida às
interrogações e às dúvidas que um processo sem
comando ou um processo com um comando ilegltimo poderia suscitar. Uma coisa é provocar alterações, por mais legítimas que sejam, na vida da sociedade. Outra coisa é realizar um programa que tem
cabeça, tronco e membros; que tem começo, meio e
fim. O Programa de Reforma Agrária só existe se for
dessa maneira.
Compreendo o papel dos que lutam nas ruas,
na forma como o Movimento dos Sem-Terra tem lutado, porque não acredito que sociedade alguma mesmo agora, quando o mundo tende a ser uma organização social que abandonou a bipolaridade antiga e que parece só falta mesmo se uniformizarem
os hinos nacionais e as bandeiras de todos os paises - vá avançar. Eu não acredito que elas consigam modernizar-se se não existir uma vanguarda,
reivindicando o impossível para que o posslvel vá
sendo realizado.
E é sob essa ótica que vejo o Movimento dos
Sem-Terra, e é sob essa ótica que respeito e me
emociono ao vê-los nas ruas, segurando as suas
bandeiras. Mas as emoções de cada um de nós
não podem confundir o nosso senso de responsabilidade, as emoções de cada um de nós não podem nos deixar permitir que venhamos a sucumbir
à tentação e afirmar que o imposslvel que a vanguarda reivindica é o posslvel que devemos realizar, porque não é.
Acredito que nenhum Senador tem o direito de
ser indiferente à sorte de brasileiros que, como párias, como folhas secas caldas das árvores, são levados pelo vento de um lado para outro e vivem e
morrem procurando um destino que não conseguem
encontrar. Essa tem sido mais ou menos a trajetória
dos trabalhadores rurais sem terra no Brasil. E nenhum brasileiro, nenhum Senador, nenhum Parlamentar, nenhum homem público de responsabilidade pode ser indiferente a isso. Porque o drama de
um grupo de brasileiros como esse tem que ser um
drama que clame pela nossa atenção e clame por
soluções e por saídas.
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O que não podemos é pensar apenas neles, o
que não podemos é achar que somente eles devem
merecer a nossa atenção. Isso não. Se tiveram historicamente menos atenção do que mereciam, penso que compete à atual geração de homens públicos
deste País compensá-los por semelhante atraso.
Mas vejo de forma simples e pragmática a
questão. Se esse Movimento dos Sem-Terra é realmente um movimento·em favor da reforma agrária,
deve ter um objetivo que se sintetiza no seguinte: o
trabalhador rural sem terra de hoje será o pequeno
proprietário rural de amanhã.
Nesta hora, olhando assim, pensando no sem
terra de hoje como o pequeno proprietário de amanhã, não podemos olhar para eles sem olhar para o
pequeno proprietário de hoje, para o pequeno proprietário que já existe.
Vejam, Sr"s e Srs. Senadores, que, neste Pais,
existem hoje - recordo-me muito bem de um importante pronunciamento que sobre este assunto fez
nesta Casa o eminente Senador Osmar Dias - 5 milhões e 600 mil pequenos proprietários rurais. Não
são proprietários rurais que tenham se tomado proprietários através de nenhum movimento como esse,
ao contrário, são pequenos proprietários rurais, com
a sua pequena gleba, a sua casinha, a sua meia dúzia de vacas, de carneiros e galinhas no quintal.
Desses 5 milhões e 600 mil proprietários rurais que
já existem, mais de 2 milhões estão querendo vender as suas terras e não acham quem queira comprá-las, ou estão perdendo as suas terras tornadas
pelos seus credores, principalmente pelos bancos,
sobretudo o Banco do Brasil.
Pois bem, de duas uma: ou nós, para apoiarmos devidamente o Movimento dos Sem-Terra, vamos criar para os sem terra de hoje condições para
que eles se transformem em pequenos proprietários
rurais amanhã e tenham exatamente a mesma situação dos pequenos proprietários rurais de hoje, ou
nós estamos num movimento para produzir uma categoria nova de privilegiados. Os pequenos proprietários rurais de amanhã deverão ter, têm direito de
ter, o mesmo tratamento de privilégio ou de falta de
atenção dos pequenos proprietários rurais de hoje.
O Sr. Elclo Alvares- Permite V. Ex- um aparte, Senador Geraldo Melo?
O SR. GERALDO MELO - Com muito prazer.
O Sr. Elclo Alvares - Senador Geraldo Melo,
lamento ter chegado ao plenário já lla metade do
discurso de V. Ex", presumo. Mas, perante este Plenário, talvez V. Ex" esteja realizando uma das páginas mais lúcidas sobre o Movimento dos Sem-Terra.
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Um movimento que empolgou a Nação, que teve o
seu glamour na novela 'O Rei do Gado', ganhou os
principais noticiários, não só no Brasil, mas no extetlor e, às vezes, até confesso, Senador Geraldo
Melo- e disse bem V. Ex--, a paixão, o modo de
olhar o Movimento dos Sem-Terra com emoção
pode nublar a vista daqueles que têm obrigação de
registrar o fenômeno histórico dessa envergadura.
Faz V. Ex- uma radiografia exata de todo o movimento, não em razão de uma caminhada para Brasflia, mas do retrato de um Brasil inteiro, que vai do
Amazonas ao Rio Grande do Sul. Confesso a V. Exque as minhas preocupações são idênticas às que
estão sendo reportadas com tanto brilhantismo pelo
eminente Senador do Rio Grande do Norte. Diria
que o seu pronunciamento deve servi~ como discurso lapidar para todos aqueles_que querem abordar a
questão, sem qualquer sentido de oportunismo polftico, ou de fazer desse movimento um instrumento
de ac" _ f)Oiftica de Oposição ou contra o Governo. É
L'"., discurso lúcido, correto, honesto nos seus propósitos; é esse sentimento que deve haver dentro deste Plenário, sentimento que, aliás, foi colocado pelo
Presidente Fernando Henrique Cardoso na última
audiência, na sexta-feira. Eu estava presente naquele momento que considero fundamental para a vida
brasileira, quando o Presidente estendeu as mãos,
convocou para uma comissão em que todos participassem, com a grandeza do seu discurso e a intenção das suas palavras. Confesso, Senador Geraldo
Melo, que não quero, de maneira nenhuma, me omitir num momento como esse. Inquieto-me muito com
os rumos que estão sendo tomados pelo Movimento
dos Sem-Terra, movimento que merece o nosso
apoio pois, no momento em que se discute a reforma agrária, traz o problema da terra que atenta para
a preocupação nacional. Mas, Senador Geraldo
Melo, tenho uma inquietação quando vejo o volume
das invasões aumentando. Agora mesmo, no Espfrito Santo, há uma fazenda produtiva sendo objeto de
uma questão muito grande. Tenho conhecimento,
pelos noticiários, que há um problema sério no Estado de Goiás. No momento em que o movimento
transgride ou invade o domfnio da lei, tenho certeza
absoluta de que nós estamos tendo uma preocupação de alto nfvel. Talvez V. Ex-, hoje, seja quem tem
a maior credencial dentre todos nós, porque falar sobre o Movimento dos Sem-Terra é uma tarefa diffcil.
Somente a inteligência de V. Ex-- e temos também
outros oradores primorosos aqui - poderia, com tanto brilhantismo, fazer o sentimento se tomar realidade através do discurso, interpretando o pensamento
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.. ct8. rT.aioria dOs seus-ParEis.AS vezes, a maioria é silenciosa, mas há uma minoria ruidosa que ocupa a
tribuna e martela e fala permanentemente, passando
uma impressão diferente do que é o sentimento da
Casa. O Senado da República tem a obrigação de
acompanhar com a maior grandeza, com espfrito público, o Movimento dos Sem-Terra, mas ele não
pode se omitir na hora em que se extrapola o limite
da justiça, o limite da lei. E me preocupo, Senador
Geraldo Melo: acima das teses, acima dos debates
estão fazendo tábula rasa de preceitos legais. No
momento em que temos uma democracia e uma
Constituição em vigor, essa preocupação é mais do
que legftil'na. Portanto, quero registrar - e lamento
tê-lo interrompido; vou me recolher novamente à
contemplação do seu discurso - que está sendo erigida uma página que-vai ficar gravada nos Anais do
Senado da República, uma página de advertência,
de consciência de um problema que não pertence a
um movimento, a partidos polfticos, mas a toda a
Nação, que é o problema do Movimento dos SemTerra. Assim, quero felicitá-lo e, mais uma vez, dizer
que as palavras proferidas por V. Ex" desta tribuna
são sempre palavras primorosas, marcadas por um
descortino de vida pública que quero exaltar neste
momento - e que não é somente exaltação ao Estado de V. Ex", o Rio Grande do Norte, mas a todo o
Plenário do Senado, do qual V. Ex- é um dos mais
eminentes integrantes. V. Ex- erige uma página lúcida e atfamenfe oportuna sobre um problema que,
neste momento, toda a Nação coloca em primeiro lugar, qual seja, o problema da reforma agrária.
O SR. GERALDO MELO - Somente o espfrito
generoso de V. Ex" permitiria que o julgamento sobre mim fosse feito com essas palavras, que muito
agradeço, comovido, ao incorporar o aparte de V.
Ex- ao meu discurso, o que muito me honra.
Antes de ouvir V. Ex-, Senador Laura Campos,
eu gostaria, agradecendo mais uma vez o nobre Senador Elcio Alvares, de colocar apenas dois pontos
que considero fundamentais.
Como disse há pouco, não creio que as sociedades possam progredir cem a ausência das vanguardas. E acho que os vanguardeiros têm o seu
papel. Mas cada um de nós também tem, e o papel
de uma Casa como esta não é o de se incorporar às
vanguardas. É o de aplaudi-las, defender-lhes o direito de luta, reconhecer-lhes o papel. Mas temos
um compromisso - empenhamos a henra, cada um
aqui -que é o de defender a Constituição e as leis,
com o conforto de defender uma Constituição e leis
que podemos modificar.
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Não posso crer, entretanto, que seja defensável que se possa, hoje, deixar de considerar delito a
invasão de propriedades, sejam elas rurais ou urbanas.
Se queremos acabar com esse conceito, é
neste recinto que ele deve ser modificado e derrubado. Mas enquanto a lei estiver em vigor, enquanto a
Constituição que ar está estiver em vigor - e vejo
tantas vozes defendendo, Senador Elcio Alvares, os
direitos e garantias individuais que ali estão -, confesso-lhe que fico indignado ao ver que há pessoas
que consideram defensáveis alguns direitos, algumas garantias, e outros não; quando algum cidadão,
neste Pafs, atribui a si próprio o direito de selecionar ,
qual é a lei que deve ser cumprida e qual a que não
deve ser; qual é aquela que é boa e qual é a que
não presta. A continuar assim, dlNido muito do horizonte que possa ter no futuro um regime institucional
ordenado, organizado, estável.
Por isso, referi-me, de passagem, ao fato de
que é necessário que no Brasil, corno em todos os
lugares do mundo onde se tenha feito a reforma
agrária, esta seja liderada pelo Governo. E, como
Senador do PSDB, penso que_o Presidente Fernando Henrique não pode demitir-se do dever de garantir a todos os brasileiros, aos sem terra ...
A SR1 PRESIDENTE (Júnia Marise)- Nobre
Senador, peço desculpas a V. Ex' por interrompê-lo,
mas devo informar-lhe que o seu tempo está esgotado, pedindo que conclua o seu pronunciamento.
O SR. GERALDO MELO - Estou ciente. Vou
encerrar, Sr' Presidente.
Mas o Presidente Fernando Henrique não pode
deixar de garantir a todos os brasileiros, aos sem
terra todos os direitos. E não se pode, em uma sala
ou em uma reunião, resolver que o direito de propriedade foi abolido enquanto o Congresso não disser isso. E enquanto não disser, o Poder Executivo,
que também jurou defender a Constituição, corno
nós, tem obrigação de defender a Constituição e as
leis. Era necessário que isso fosse dito com todas as
letras, para que não haja dúvida de que não há praticamente ninguém neste Pafs que esteja contra a necessidade de se fazer uma reforma na estrutura fundiária brasileira. Do mesmo modo que é necessário
reformar todas as outras estruturas, do mesmo
modo que estamos debruçados sobre a reforma tributária, sobre a reforma do Judiciário, sobre a reforma da Previdência; do mesmo modo temos que nos
debruçar sobre a necessidade de reformar a estrutura agrária. Mas não podemos fazê-lo atropelando a
lei, porque, se for assim, se não cumprirmos a lei
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que está em vigor hoje, quem vai acreditar que seja
para valer a lei que estamos fazendo para vigorar
amanhã?
Eu tinha necessidade, Srs. Senadores, de dizer
estas palavras, e aqui vim para contribuir, exclusivamente para contribuir, a fim de que esse debate não
morra, para que possa nascer de tudo isso a grande
colheita que, tenho certeza, esperam desse movimento todos os brasileiros.
Agora que o Movimento dos Sem-Terra mostrou; em Elrasma; asua seriedade, que renunciou ao
espalhafato e foi aos lugares, às instâncias e às au.toridades que deveria ir, ele tem todas as cadeiras
oferecidas para sentar-se com as autoridades que
governam este Pafs e negociar o que deseja.
Pois bem, está na hora de fazê-lo, e eu só espero que essas negociações não fracassem, para
que o Muro possa ver esse movimento como nós o
vemos, carinhosamente, como um instante que foi
capaz de acelerar reformas necessárias ao Pafs,
dentro da lei, sem ferir o direito de ninguém e sem
diminuir as garantias constitucionais de nenhum brasileiro.
Não sei se o Senador Laura Campos ainda deseja pronunciar-se nem se conto com a generosidade da Mesa para olNir o aparte de S. Ex'.
----A. sf:tii-PRESIDENfE(Júnla Mansef:.:..senador
Geraldo Melo, peço desculpas novamente a V. Ex',
mas o seu tempo está esgotado há 6 minutos. E temos, ainda, uma lista enorme de oradores inscritos.
O SR. GERALDO MELO - Muito obrigado, Sr'
Presidente.
Era o que eu tinha a dizer.
A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise)- Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. S. Ex'
dispõe de 20 minutos para proferir o seu pronunciamento.
cn:iR~ PêDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srls e Srs. Senadores, todos sabem do
carinho e do respeito que tenho pelo ilustre Senador
que acaba de sair da tribuna. Trata-se de um homem da maior competência, da maior seriedade.
Houve ocasião em que fui Governador no mesmo perfodo que S. Ex' - ele, governando numa região
bem mais acima, no Rio Grande do Norte; eu, bem
mais embaixo, no Rio Grande do Sul -. quando S. Ex'
pertencia ao nosso velho e querido PMDB. Agora, S.
Ex' também subiu os degraus, está no PSDB, o Partielo da fama e do_ poder. Mas não consegui entender o
pronunciamento
-qtieiiifu Seriador; sinceramente, não consegui compreendê-lo!

do meu
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Tem-se que cumprir a lei? Tem-se que cumprir
a lei. Tem-se que cumprir a Constituição? Tem-se
que cumprir a Constituição. Tem-se que respeitar o
direito de propriedade? Sim, tem-se que respeitar o
direito de propriedade. Então, vamos cumprir a
Constituição, que diz que todos são iguais perante a
lei; vamos cumprir a Constituição, que diz que o direito à saúde é universal; vamos cumprir a lei, que
diz que o salário mínimo deve dar condições de o
trabalhador e sua familia viverem com dignidade. O
direito de propriedade existe, e ninguém, nem o Presidente, pode tocar nesse direito.
Estamos aqui para lutar por ele? Tudo bem,
mas também estou aqui para lutar por um salário mfnimo justo; também estou aqui para lutar para que
os direitos das pessoas sejam iguais; estou aqui
para lutar por aquilo que disse o Uder do Governo
há poucos instantes: que reuniu 32 jovens em sua
casa, inclusive seus filhos, para debaterem e S. Ex"
saber o que eles acharam que aconteceu com aqueles jovens que provocaram a morte daquele índio.
A primeira causa chama-se impunidade. Na
verdade, parece que eles pensam que, por serem jovens e por pertencerem a um determinado setor da
sociedade, nada lhes acontece.
Pelo amor de Deus, meu prezado Senador,
pelo amor de Deus! Venho aqui pelo contrário!
Quando a imprensa diz que a reunião do Presidente
com os sem terra foi negativa, que não resultou em
nada, venho aqui para dizer que, a meu ver, a proposta feita pelo Presidente da República é a melhor
que poderia ter sido feita, e creio que os sem terra
deveriam aceitá-la.
É claro que, quando não se quer fazer alguma
coisa neste País, designa-se uma comissão. Tem
uma idéia? Tem uma idéia. Tem uma proposta?
Tem uma proposta. Não quer resolver? Não quer resolver. Então, designa-se uma comissão. Essa é a
tradição brasileira. Mas também é verdade que
quando se quer resolver, havendo disposição para
resolver, a matéria passa por uma comissão.
No momento em que o Presidente disse aos
sem terra: •a questão é grave, a questão é séria.
Convido vocês, sem terra; vocês, das entidades que
representam os trabalhadores, para constituírem
uma comissão de alto nfvel com o Governo para debater e decidir a matéria", dei nota 10. Creio que
Sua Excelência está certo.
O apelo que faço aos sem terra é para que
aceitem a proposta do Governo e façam essa comissão. Caso contrário, como diz o meu querido Senador Geraldo Melo, nós, Parlamentares, vamos ficar
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na base de garantir o direito de propriedade - e, até
agora, não se votou praticamente nada que diga respeito à questão da terra.
Por isso, quero fazer este apelo, porque a imprensa toda publicou que o diálogo foi um fracasso,
que não resultou em nada, que foi teórico, que não
teve significado a reunião do Presidente com os sem
terra. Creio que não. A imprensa hoje publica que
houve um debate um pouco duro- e tinha que ser,
parece normal; que os presidentes foram austeros e
cobraram, e tinham de cobrar; e que o Presidente da
República respondeu, e tinha que responder.
Até aqui, quero felicitar a competência do diálogo que li no jornal. De um lado, o Stédile, que conheço, do meu Estado. Um homem sério, competente, responsável, que disse em determinado momento: "Pois é, Senhor Presidente, sabemos que Vossa
Excelência é um homem intelectual, muito profundo;
pena que não tenha escrito mais"l E a resposta do
Presidente foi muito competente: "Tenho escrito,
você é que não tem lido mais"!
·
Mas quero dizer que a proposta feita pelo Presidente da República, na reunião: "vamos designar
uma comissão diretamente ligada, onde os sem terra estarão presentes, onde as entidades estarão
presentes e vamos debater e discutir a questão", foi
muito positiva. O Presidente fala até, nem sei se poderia falar, em editar medida provisória; em outras
palavras, Sua Excelência quer dizer que fará o que
for possível.
Penso que essa foi uma grande decisão, melhor do que se tivesse anunciado que iria assentar
tantos, que faria isso ou aquilo; que tantas vezes se
prometeu e não aconteceu nada! Não duvido que
queira assentar familias, mas, na verdade, entre
querer e fazer, há uma diferença muito grande.
Aliás, diga-se de passagem, participei da reunião. E, já na reunião, deu para sentir que os trabalhadores iriam participar da mesma numa tentativa
de buscar alguma coisa que fosse concreta. E penso
que conseguiram.
O Sr. Geraldo Melo- V. Ex" me concede um
aparte?
O SR. PEDRO SIMON - Concedo um aparte a
V. Ex".
O Sr. Geraldo Melo - Senador Pedro Simon,
peço este aparte apenas para fazer um apelo a V.
Ex". Talvez, por equívoco, V. Ex" não tenha escutado a minha tese. Creio que o Movimento dos SemTerra, como vanguarda, está cumprindo o seu papel.
E não cabe a nós, Senadores - eu não disse em
momento algum, nem V. Ex" teria o direito de colo-
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car na minha boca essa afirmativa-, defender direito
de propriedade ou não. Estamos aqui, tanto eu
quanto V. Ex", porque nós dois juramos que irfamos
defender a Constituição e as leis. Ela é que tem esses dispositivos. Eu não era Parlamentar e nem
Constituinte quando ela foi feita. Estou apenas dizendo que enquanto os sem terra, como um movimento de vanguarda, estão fazendo a sua luta e o
seu papel, nós deveríamos fazer o nosso, porque
não somos sem terra, e sim legisladores. Se a lei
não serve, compete a nós mudá-la. Ag()ra, por maior
que seja a autoridade de V. Ex", por maior que seja
o respeito que lhe tenho como homem público e por
maior que seja o carinho que lhe tenho corno amigo,
nenhum de nós dois está em condições de dizer que
aquilo que fere a lei não é uma ilegalidade. Foi isso
o que eu disse.
O SR. PEDRO SIMON - Vrvemos num País,
Senador, onde as ilegalidades são cometidas todos
os dias. Estamos em um País, Senador, onde um cidadão que está dormindo de madrugada é queimado cruelmente e morre. E o assunto só foi manchete
de jornal porque se tratava de um índio e era o Dia
do Índio. A informação que se tem é a de que essa
não foi a primeira vez.

V. Ex" pertence a uma CPI, à qual assisto, em
que as ilegalidades e as imoralidades demonstram
que são uma rotina neste País. Vivemos num País
em que há as maiores desigualdades do mundo.
Não há, na história do mundo, um país onde entre
os ricos e os pobres a distância seja tão intensa e
tão imensa! Os nossos ricos têm ·os padrões da riqueza do maior lugar do mundo, e os nossos pobres têm o
padrão da miséria dos piores lugares do mundo.
aaro que não sou um Par1amentar sem terra,
embora eu não tenha terra. Mas não é o fato de não
ter terra - porque sou advogado, tenho outra profissão
-que me dá o direito de defender. Não! Mas creio que,
entre defender os sem terra, entre defender os sem
emprego, entre defender os sem teto, defender-nos e
defender a sociedade dos que já têm, deverfamos
olhar, primeiro, para os que não têm.
Na verdade, o Congresso, ao longo da sua história, não está olhando, não está se preocupando
com os problemas sociais, não tem nenhuma preocupação com nenhum dos grandes problemas da
sociedade. Não tem; essa é a realidade! O Executivo ainda tem; o Executivo muitas vezes tem e, muitas vezes, falha. O Congresso não falha.
O Sr. EleJo Alvares - Permita-me um aparte,
nobre Senador Pedro Simon?
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O SR. PEDRO SIMON - Ouço, com o maior
prazer, o aparte de V. Ex".
O Sr. Elclo Alvares - Senador Pedro Simon,
quero discordar da primeira parte do seu discurso e
concordar com a segunda. Confesso que a tese de
V. Ex" é surpreendente!
O SR. PEDRO SIMON -A tese de V. Ex" também é no sentido dos sem terra!
O Sr. Elclo Alvares - Mas gostaria de ressaltar
a V. Ex" um aspecto muito grave: V. Ex" está fazendo um discurso. Se se perguntasse agora o sentimento do Plenário em relação a esse bárbaro atentado, todos estarlamos pensando da mesma forma.
Se V. Ex" perguntar se somos a favor da reforma
agrária, todos somos a favor da reforma agrária.
Mas V. Ex" está pregando urria tese que, a meu ver,
é muito grave: V. Ex" está pregando o descumprimento da lei. Somos Senadores encarregados de fazer a lei. Ternos a obrigação de reformá-la. O discurso de V. Ex" sempre é convincente, mas se a lei não
é boa, vamos modificá-la. Por exemplo: há ilegalidade, foi constatada pela CPI uma fraude. Por isso vamos pregar o descumprimento total da lei? Senador
Pedro Simon, tenho a impressão de que a tese de V.
Ex" é profundamente anárquica, porque prega exatamente o descumprimento da Constituição e de
todo elenco legal que sustenta este País. Ninguém
aqui pode dizer que é defensor dos sem-teto e dos
mendigos, porque todos temos sentimentos. O Senador Geraldo Melo foi muito claro no seu discurso:
juramos a Constituição e o cumprimento da lei. No
momento em que sentirmos que a norma legal, a
norma constitucional está sendo colocada como se
fosse uma tábula rasa, temos que reagir. Lamento
discordar de V. Ex". Sou seu admirador, sempre o
acompanhei com o maior respeito, mas fico ao lado
do Senador Geraldo Melo. Penso que a voz da razão, a voz que sustenta a tradição deste Plenário, a
confiança que o País tem neste Plenário é a voz do
Senador Geraldo Melo. Aceito parte do discurso de
V. Ex". Acho que o que aconteceu aqui em Brasma
atingiu a todos nós, na intimidade de nossas fammas
e da nossa consciência cristã. No entanto, Senador
Pedro Simon,. pelo amor de Deus, dizer que, para
corrigir isso ou aquilo, temos que descumprir a lei,
descumprir a Constituição, não está certo. Tenho a
impressão de que estarfamos dando um passo muito avançado, e o desfecho não seria aconselhável
para o momento presente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio carias Magalhães)
-Quero interromper V. Ex" para prorrogar a Hora do
Expediente por mais 15 minutos, a fim de que V. Ex"
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possa concluir sua fala e seja dada a palavra ao orador inscrito.
O SR. PEDRO SIMON - Muito obrigado.
Estranho, mas estranho profundamente, o pronunciamento do nobre Uder, por quem tenho a
maior admiração. Conheço'<> de longa data e pensei
que também era conhecido de S. Ex'.
V. Ex' não tinha o direito de interpretar meu
pronunciamento, como o fez. Não tinha o direito. Seria ridfculo eu dizer da tribuna que sou favorável ao
não-cumprimento da lei, eu dizer da tribuna que sou
favorável às invasões do Movimento Sem-Terra sob
a alegação de que, se a lei não é justa, eles podem
fazer.
Por amor de Deus, Senador! O que estou dizendo é que a Constituição não é cumprida em mil
preceitos - vejam: mil preceitos. Mil! - e não fazemos nada; estou dizendo é que, num Pais onde a
realidade é o descumprimento às normas legais aos
que mais necessitam, não fazemos nada; estou dizendo que, quando o próprio Lfder do Governo no
Congresso vem dizer que, reunindo jovens em sua
casa, chegou-se à conclusão de que a causa principal de esses episódios acontecerem é a impunidade, não dizemos nada; e&iou dizendo que, mesmo
com uma Constituição que determina que a saúde é
direito de todos e dever Estado, isso não acontece,
e esta Casa não faz nada; estou dizendo que esta
Casa não diz nada em relação ao fato de não estar
sendo cumprido o dispositivo constitucional segundo
n qual o salário mínimo deve ser suficiente para que
o cidadão e sua famnia possam viver. No entanto,
esta Casa exige o cumprimento da lei no que se refere ao direito de propriedade. Estamos aqui para
melhorar a lei. Quem quiser que a altere, mas, enquanto não se alterar, não acontece nada.
As alterações são as que conhecemos. Podemos alterar. Sou autor de projeto da lei segundo o
qual o maior salário não pode ser superior a 20 vezes o menor salário. Por que não votar isso, Srs. Senadores? Na Alemanha, não são 20 vezes, mas 8
vezes. O maior salário da Alemanha, que é o de um
alto executivo da Volkswagem, é maior apenas 8 vezes o salário de um -:!mpregado da Volkswagem. Lá
eles medem o menor, porque aquele que ganha menos tem direito e condições de viver com dignidade.
O nosso salário é 200, 300, 400 vezes maior do que
o salário mínimo. Vamos votar essa matéria. Vamo5
alterar as injustiças que há dentro da lei.
A reforma agrária já foi feita praticamente nos
grandes países. Foi feita pelo mundo afora, e foi feita porque se teve vontade política para isso. Digo:

.
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sinto que o Senhor Fernando Henrique Cardoso tem
vontade politica de fazer a reforma agrária. Sinto!
Mas sinto que o Congresso Nacional, principalmente
esta Casa, não tem vontade politica de fazer a reforma agrária. Essa é a realidade. Não há, nesta Casa,
a vontade politica de fazê-la. É por isto que falo: vir
aqui para invocar que se cumpra a Constituição?
Está na Constituição, e ela deve ser cumprida, o direito à propriedade. Mas está na alma, está no coração, está na Blblla, está no sentimento do povo: os
homens nasceram irmãos para que pudessem darse as mãos e, juntos, construirem a sociedade. Está
na alma, está na Blblla, está na Constituição: todos
são iguais perante a lei!
Ora, meus irmãos, eu nem vim para fazer este
discurso; vim para felicitar o Presidente da República e discordar de toda a imprensa, que achou que a
reunião foi fraca, que a reunião não teve significado
e que não se fez nada. A meu ver, fez. O fato de o
Presidente da República chamar os sem-terra, convidá-los para participar de uma grande comissão
para estudar a matéria foi um gesto de humildade,
foi um gesto de grandeza, foi um gesto importante
do Presidente. Faço um apelo aos sem-terra: aceitem. Apelo para que aceitem .. Sentem-se à mesa,
participem da constituição dessa comissão. Compete a eles, compete a nós, a V. Ex", Sr. Presidente,
dar apoio no sentido de que não seja uma comissão
de mentira, mas que seja uma comissão de verdade.
Vim a esta tribuna para felicitar o Governo,
para dizer que a imprensa está equivocada, para dizér quEf a 5o1Ução foi grande e o gesto do Presidente, nobre.
Não adiantaria o Presidente dizer: ·olha, eu fui
o Presidente que mais assentei, que mais terra colocou à disposição•. Não era o momento. Não era o
momento de confronto; era o momento de uma proposta para o futuro, era o momento de sair essa proposta. Não adianta os sem-terra dizerem que vão
continuar invadindo. O que vai acontecer, se essa
comissão for instituída, é que o Presidente e a comissão encontrarão a saída, encontrarão o caminho,
e a paralisação das invasões será natural.
O Exército está entregando as suas terras,
pela primeira vez. Fui Ministro da Agricultura, fui Governador. Falei com os Ministros militares no Governo José Samey - V. Ex" era Ministro -, falei com o
General Leónidas Pires Gonçalves para que as terras do Exército fossem colocadas à di;;posição, e S.
Ex" considerou quase que um afronta - e hoje o
Exército o está fazendo. A Igreja, que falava muito e
não colocava terra à disposição, hoje o está fazen-
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do. Até o Banco do Brasil, que adotava o ridículo posicionamento de, depois de tomar a terra de quem
não conseguia pagá-la, licitá-la e a entregava a
grandes proprietários, hoje propõe que as terras a
ele devolvidas em troca da dívida sejam distribuídas
aos que não têm terra. Isso tem que ser discutido,
Sr. Presidente.
A comissão proposta pelo Presidente é altamente positiva. Repito: podem discordar, divergir o
quanto quiserem, mas, na minha opinião, o Presidente da República entende - até porque não é
bobo, e sim competente - a importância da reforma
agrária. O de que Sua Excelência tem medo é da
sua base parlamentar. Sua Excelência sabe do grupo -da agricultura, dos Deputados Federais, dos Senadores, dos que têm terra e que vão pressioná-lo.
O Presidente da República não avança não porque
não queira, mas por causa do Congresso Nacional.
Sua Excelência tem medo do Congresso Nacional,
porque precisa do Poder Legislativo para as reformas; não pode governar sem o Congresso Nacional.
O Sr. Elclo Alvares - Permite-me um aparte,
Senador Pedro Simon?
O SR. PEDRO SIMON - Pois não.
O Sr. Elclo Alvares - Senador Pedro Simon,
agradeço o retomo do aparte. Quero dizer a V. Ex',
com toda sinceridade, que temos uma admiração recíproca, calorosa, ao longo desses anos de trabalho.
Estranhei, Senador Pedro Simon, e estranhei baseado na afirmativa categórica de V. Ex' de que divergia
do Senador Geraldo Melo. Faço até uma revelação
a todos os Srs. Senadores, porque penso que ela
enobrecerá a participação do Senador Pedro Simon.
Senador Pedro Simon, vou declarar isto para que fique claro o apreço que o Presidente da República
tem por V. Ex', como se não bastasse as reiteradas
vezes em que o Presidente da República tem dito a
mim e transmitido a V. Ex', inclusive não só de forma vertlal, mas através de documentos escritos: a
sugestão de V. Ex", colocada dentro do cenário e
antes da reunião com os representantes do Movimento dos Sem-Terra, repercutiu no pensamento do
Presidente. Quando Sua Excelência fez sua proposta - que considero profundamente correta, pois estamos vivendo um momento delicado na vida do País , convocou toda a sociedade brasileira e suas principais lideranças, dando acústica ao pensamento inicial de V. Ex', tenho certeza. Mas também quero fazer duas colocações. A primeira delas é que a base
de sustentação do Governo - e me incluo entre os
Senadores que defendem a política do Presidente
Fernando Henrique Cardoso- não tem nenhum sen-
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tido. E falo isso muito à vontade, porque , .ão tenho
um palmo de terra. É uma questão da formação do
advogado, do homem de lei que sou.
O SR. PEDRO SIMON - Para ser sincero, ainda não encomendei os 'sete palmos'. nem tenho
essa preocupação. Se depender de mim, não vou
tê-los nunca!
O Sr. Elclo Alvares -Com esse vigor com que
ocupa a tribuna todos os dias, V. Ex" vai viver muito
mais do que nós. Mas, com toda lealdade, digo que
estamos inteiramente de acordo na questão da Comissão Maior, mesmo porque foi uma colocação que
o Presidente fez perante o Movimento dos Sem-Terra, também alicerçado parcialmente, tenho certeza,
em uma ponderação judiciosa feita por V. Ex". Portanto, não há dúvida de que, dentro da convergência
de se tratar o assunto com grandeza, com serenidade e com profundidade, estamos de acordo. No entanto, nunca estaremos de acordo no momento em
que admitirmos a quebra da norma legal ou da norma constitucional.
O SR. PEDRO SIMON - Muito obrigado.
Encerro, Sr. Presidente, pedindo desculpas
pelo meu entusiasmo, mas acho que, às vezes, ele
é necessário.
Devemos meditar, pois somos a Câmara Alta,
somos os pares da Pátria. O supra-sumo, em tese,
da inteligência política do País deveria estar aqui, e
acho que está. No entanto, temos a responsabilidade de ver o dia-a-dia, de entender que o salário, a
luta, o ato de executar não dizem respeito apenas
ao Presidente da República, mas a todos nós. Temos obrigação de colocar como prioridade a pauta
que é mais urgent-9.
O que me choca é que nem sempre isso acontece. Na verdade, uma das teses que hoje está nas
manchetes é a impunidade. Neste País, o pobre e o
infeliz têm medo não tanto da Justiça, mas da polícia; o rico e a classe média alta sabem que com eles
nada vai acontecer.
Li, no jornal, que V. Ex", Sr. Presidente, propõe
que, à margem do debate do Código ele Processo
Penal - que é longo, difícil e comentado -. deveremos encontrar uma saída para esses casos que são
realmente especiais, que são realmente escandalosos, que atentam contra a Nação, contra a sociedade, contra o Tesouro, contra a moral da vida pública,
e que se arrastam, se arrastam, se arrastam e se arrastam.
A Historia dO Brasil é uma só: hoje é um escândalo, já não se fala mais nos Títulos Públicos porque
agora o assunto é o índio, na semana que vem será
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não sei quem, e o que vem dépoi!nazcom-qut:n:rs- - -- renta e sete chegaram às barras dos tribunais. Muito
obrigado, Senador Pedro Simon.
anteriores sejam pagos. É essa impunidade, essa
certeza de que não vai acontecer nada que faz com
O SR. PEDRO SIMON - Muito obrigado.
que as coisas se repitam.
Encerro, Sr. Presidente, agradecendo a tolaFelicito
ExA.
rância de V. Ex-. Expresso ao Lfder do Governo meu
bem como
respeito e o carinho-recíproco que
O Sr. Lauro Campos- Permite-me V. Ex" um
ao
companheiro
Geraldo
Melo.
aparte?
Entendo o pronunciamento de ambos, mas
O SR. PEDRO SIMON - Se o Sr. Presidente
quero também deixar muito claro o que penso. A lei
permitir... Pois não.
é para ser cumprida, mas esta Casa existe para
O Sr. Lauro Campos - Quero congratular-me
aperfeiçoá-la, principalmente a favor dos mais injuscom V. Ex" e dizer-lhe que sempre que ocupa essa
tiçados e desamparados.
tribuna acompanho com admiração e prazer os seus
Ao invés de dizermos que a lei é para ser feita
corajosos pronunciamentos. Gostaria, em primeiro
e cumprida, nós, Senadores da República, temos a
lugar, de registrar, com prazer, que hoje, depois de
obrigação de melhorá-la a cada dia e a cada hora.
mais de dois anos em que me encontro no exercício
Lamentavelmente, quem chega até os nossos
do mandato de Senador, sou testemunha da presengabinetes são os mais afortunados, pois nós os ença firme de Senadores do Governo, inaugurando
tendemos, conhecemos e com eles convivemos no
aqui uma forma de debate que deveria ser cotidiana.
mesmo habitat. Mas os mais humildes e com maioGostaria, também, de colocar rapidamente a minha
res necessidades não chegam ao meu gabinete. Eu
posição no sentido de que o fato de existir uma ornão os conheço, mas nem por isso falta-me a resdem jurídica não quer dizer que ela não se transforponsabilidade de por eles olhar.
me. Transformar-se é o seu destino. Se a ordem juMuito obrigado, Sr. Presidente.
rídica não tivesse se transformado, por exemplo, a
Durante o discurso do Sr. Pedro Siburguesia não se teria erguido e saldo da clandestimon, a Sra. Júnia Marise, ~ VIC8-Presidennidade. A burguesia era outlaw diante do direito mete, deixa a cadeira da presidéncia, que é
dieval, diante do direito feudal e essa luta fez com
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães,
que ela fosse conquistando novas formas de direito.
Presidente.
Se estivéssemos, por exemplo, na Rladélfia, no iníO SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presicio do século passado, terfamos que nos acomodar
dente peço a palavra pela ordem.
a uma lei que criava prêmios para matar índios:
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
US$100 por escalpo de índio adulto; US$50 pores- Concedo a palavra ao Senador José Eduardo Oucalpo de índia adulta e US$20 por escalpo de criantra, pela ordem.
ça índia. Então, além da legalidade do genocídio
praticado contra os índios, a lei da Rladélfia - da liO SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - (BLQberal Filadélfia, da democrática Rladélfia, da exemCO/PT-SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.)plar Filadélfia - criou esses prêmios para que os ínSr. Presidente, gostaria de uma informação relativa
a um requerimento de urgência baseado no art. 336,
dios fossem escalpelados pelos brancos. Da mesma
forma, foi no sistema jurídico legal e constitucional
letra "c", apresentado pela Senadora Júnia Marise.
que a escravidão dominou o mundo. E aqueles que
Gostaria de saber por que esse requerimento
ainda não foi inclufdO na pauta qul:mdo ri será.
se rebelam contra essas formas iníquas de lei têm,
inclusive, o amparo de São Tomás de Aquino, que
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
garante que essas rebeliões contra a ordem jurídica
-A matéria já foi tratada na sessão de hoje; já foi ree os governos iníquos não constituem, de forma ai- _ solvida _pelo Presidente em exercfcio, Geraldo Melo.
com a Ci:institUíÇãci Feâeiaf, em seu
- -De
guma, um pecado ou um crime, mas que, pelo contrário, devem ser respeitadas e aplaudidas. Gostaria
art. 67, esse requerimento não pode ser votado nesde também acrescentar ao seu discurso que existita sessão legislativa, porque já houve deliberação
ram, no Governo presente, cinqüenta e sete assassisobre ele, a não ser que haja proposta da maioria do
natos de trabalhadores sem terra. De acordo com a
Senado; é aúnicaexceção feita.
SR. JOSE EDOAROO-DUTRA, -=-Peço a paCNBB, nos últimos dez anos houve oitocentos e setenta assassinatos de trabalhadores sem terri;i__ e, ci_e
lavra f)ara uma questão de ordem, Sr. Presidente.
1980 para cá, mais de mil e quatrocentos. Esses as- - --- .· -() SR. PRESIDEN'IlqAntonio Cai1os~agãJfiãéS} -Qual é a outra queStão cte ordEim? .
sassinatos ficam impunes, sendo que apenas qua-
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O SR. JOSÉ EDUARDO Dl1TRA- Ped a palavra
pela ordem; agora é para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães)
-É a mesma coisa.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA {Bloco/PTSE. Para uma questão de ordem. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o
art. 67 da Constituição Federal diz:
•A matéria constante de projeto de lei
rejeitado somente poderá constituir objeto
de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta
dos membros de qualquer das Casas do
Congresso Nacional. •
Também a Constituição faz referência semelhante em seu art. 60, no que diz respeito à proposta
de emenda constitucional, onde estabelece também
que proposta de emenda constitucional rejeitada ou
prejudicada não pode ser objeto de nova proposta
na mesma sessão legislativa. Portanto, a Constituição estabelece que projetes, ou seja, a análise de
mérito do projeto ou de proposta de emenda constitucional não podem ser apreciadas na mesma sessão legislativa.
O que está em discussão é um requerimento
de urgência.
O art. 341 do Regimento Interno estabelece as
situações em que não serão submetidos à deliberação do Plenário requerimentos de urgência e estabelece duas situações:
I - nos casos do art. 336, b e c, antes
da publicação dos avulsos da proposição
respectiva;
11 - em número superior a dois, na
mesma sessão, não computados os casosdo art. 336, a e c.
Estamos diante de uma aplicação, de uma
analogia ao Regimento, partindo-se do princípio de
que o Regimento é omisso; só que o Regimento não
é omisso porque estabelece os casos em que os requerimentos de urgência não serão submetidos ao
Plenário.
Gostaria de citar Carlos Maximiliano, em •Hermenêutica e Aplicação do Direito•, quando estabelece a questão das analogias:
O manejo acertado da analogia exige,
da parte de quem a emprega, inteligência,
discernimento, rigor de lógica. Não comporta
uma ação pa!:siva, mecãnica. O process:>
não é simples, destituído de perigos. Facil-
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mente conduz a erros deploráveis o aplicador descuidado.
Pressupõe: primeiro, uma hipótese não prevista, senão se trataria apenas de interpretação extensiva.
O art. 341 prevê as hipóteses em que os requerimentos de urgência não serão submetidos ao
Plenário. Portanto, não é o caso de uma hipótese
·
não prevista.
Em segundo lugar, quando o texto contém uma enumeração de casos, cumpre distinguir, se ela é taxativa, não há lugar para o
processo analógico.
Entendemos que a enumeração dos casos
apresentados no art. 341 é taxativa, Sr. Presidente.
Não se pode se utilizar a Constituição
quando diz respeito a uma votação de mérito, que é um assunto de Direito Constitucional, com uma discussão regimental que estabelece procedimentos para elaboração
das leis.
O conceito de urgência, Sr. Presidente, Sr's e
Srs. Senadores, por si só muda no tempo e no espaço. Portanto, não pode ser utilizado o mesmo critério
de emendas de matérias, porqt•e o que não é urgente hoje pode passar a sê-lo amanhã ou daqui a um
mês, dependendo das circunstâncias que essa urgência estabelece.
Portanto, com base nos arts. 60 e 67 da Constituição, que são explícitos com relação à votação de
projeto de lei ou votação de proposta de emenda
constitucional, e com base no art. 341 do Regimento
Interno, que estabelece as situações em que os requerimentos de urgência não são submetidos ao
Plenário, levanto a questão de ordem no sentido de
que esse requerimento de urgência, apresentado
pela Senadora Júnia Marise, seja incluído na pauta
para votação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- A Mesa mantém a decisão do Senador Geraldo
Melo e, conseqüentemente, como V. Ex" estriba com
muita proficiência em Carlos Maximiliano, manda o
requerimento para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania examiná-lo.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães)
·V. Ex", mais uma vez, tem a palavra.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PTSE. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente; Srls e Srs. Senadores, esse projeto trata de

Abril !997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

uma J!tima chance de o Senado da República se
dispor ou não a tomar para si a discussão da privatizaç. ' da Companhia Vale do Rio Doce.
:.1andar o requerimento de urgência para que a
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o
aprecie e decida se ele pode ou não ser submetido
ao Plenário é, na prática, inviabilizar tanto a votação
do requerimento de urgência quanto a votação do
mérito da matéria antes que o processo de privatização se consolide.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães)
-V. Ex& faz um mau juizo da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, com o qual não posso concordar.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, não é mau juizo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães)
- Ela pode se reunir amanhã e dar uma resposta a

·.;. Ex&.
O SR. JOSÉ EOUARDO OUTRA - Sr. Presidente, é uma constatação regimental. Porque, mesmo que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aprecie a matéria amanhã, se o requerimento
entrar na pauta dois dias depois, como manda o Regimento, ele entraria na pauta sexta-feira quando
não seria votado e, conseqüentemente, a votação
do requerimento ficaria para a semana que vem,
posterior ao Plenário. Então, não é um juizo com relação à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Estamos tratando de prazos estabelecidos no
Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães)
-Esta é a decisão da Mesa. V. Ex& pode recorrer da
decisão da Mesa, mas esta é a decisão da Mesa.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Quero recorrer ao Plenário da decisão da Mesa relativamente
à questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães)
(Fazendo soar a campainha) - Srs. Senadores, o
Senador José Eduardo Outra alega dispositivo regimental e constitucional contra uma decisão da Mesa
do Senador Geraldo Melo, que o Presidente endossa. O Presidente manda o assunto para a Comissão
de Justiça. Não aceitando essa decisão, o Senador
José Eduardo Outra recorre para o Plenário.
Assim, vamos votar.
Os Srs. Senadores que aprovam a decisão da
Mesa...
· · · -O SR. JAOER BARBALHC -Sr. Presidente,
agradeceria a V. Ex-, se possível, esclarecesse ao
Plenário em relação ao requerimento do Senador
Geraldo Melo.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães)
-Não, o requerimento é da Senadora Júnia Marise,
decidido pelo Presidente Geraldo Melo.
Diz o requerimento:

"Requeremos, nos termos do art. 336,
c, do Regimento Interno, para o Projeto de
Resolução 104196, de autoria da Senadora
Júnia Marise, que dispõe sobre fiscalização
e controle dos atos do Poder Executivo, relativos à priVatização da Companhia Vale do
Rio Doce e dá outras providências. •
Requerimento idêntico já foi votado e rejeitado
pelo Plenário. Esta foi a decisão do Senador Geraldo Melo, com a qual concordei.
Alega o Sr. Senador José Eduardo Outra que,
de acordo com o próprio Regimento e com a Consti·
tuição, a decisão não é acertada. Então, preferi ouvir
a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o
que o Senador José Eduardo Outra não aceita, porque quer decisão imediata do Plenário.
Assim, acredito que está mais ou menos esclar_ecidQ.
Coloco em votação a decisão da Mesa.
Os Srs. Senadores que aprovam a decisão da
Mesa queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada a decisão da Mesa contra os votos
dos Srs. Senadores Lauro Campos, Júnia Marise,
Sebastião Rocha, Eduardo Suplicy, Benedita da Silva e Roberto Requião.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, -peço verifiCação... .
.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães)
-Tem os apanhamentos necessários, passa-se à
verificação.
A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães)
- Está em curso o processo de verificação e, infelizmente, V. Ex& não poderá falar. Lamento, pois sua
voz é sempre ouvida com prazer.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, o PFL recomenda o voto "não" a sua
•
E P
Bancada.
O SR. SERGIO MACHADO (PSDB-C . ara
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr.
Presidente, o PSDB encaminha o voto "não".
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA -Sr. Presi. dente, o que está
l/atação~ a deliberação da
Mesa?
_
,
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
- Está em votação a deliberação da Mesa. Já foi vo- .

e..n
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tado e aprovado pelo Plenário e V. Ex" pediu verificação. Quem vota com a decisão da Mesa vota
"sim"; quem vota cem V. Ex& vota "não".
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Nesse caso, Sr.
Presidente, em se tratando da decisão da Mesa, o
PFL retifica e recomenda que a Bancada vote "sim".
O SR. SÉRGIO MACHADO - Sr. Presidente,
da mesma maneira, o PSDB ratifica e sugere a sua
Bancada que vote "sim".
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, o PTB recomenda a sua Bancada que
vote "sim".
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT-sE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador) - A lide1ança do Bloco recomenda o voto
"não", Sr. Presidente.
·
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr.
Presidente, a liderança do PMDB recomenda o voto

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Solicito aos Srs. Senadores, que se encontram
nos seus gabinetes ou em outras dependências do
Senado Federal que venham ao plenário votar.
A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Bello Parga - Beni Veras - Bernardo Cabral Carlos Patrocínio - Élcio Álvares- EmOia Fernandes
- Esperidião Amin - Freitas Neto - Geraldo Melo Gerson Camata - Gilvam Borges - Hugo Napoleão
- Jader Barbalho - Jefferson Péres - João Rocha Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - José Agripino José lgnácio Ferreira - Levy Dias - Lucfdio Portella
- Lúdio Coelho - Mauro Miranda - Nabor Júnior Onofre Quinan - Osmar Dias - Ramez Tebet - Regina Assumpção - Renan Calheiros - Sérgio Machado- Valmir Campelo- Waldeck Omelas.
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Abdias Nascimento - Benedita da Silva
Eduardo Suplicy - Josaphat Marinho - José Bianco
- José Eduardo Outra - José Fogaça - Júnia Marise
- Lauro Campos - Pedro Simon - Roberto Freire Roberto Requião - Sebastião Rocha.
ABST~M-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:
Lúcio Alcântara- Marina Siiva.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Votaram SIM 33 Srs. Senadores; e NÃO 13.

Houve 2 abstenções.
Total: 48 votos.
Aprovada a decisão da Mesa, a matéria vai à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição
que será lida pelo Sr. 1° Secretário em exercfcio, Senador Valmir Campelo.

É lida a seguinte:
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO~ 13, DE 1997

Acrescenta Inciso ao caput do art.
37, para dispor sobre o reajuste de remuneração dos servidores e de contratos da
administração pública.

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:
Artigo único. O art. 37 da Constituição Federal
passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:
"Art. 37...............................................

XXII - são nulos os atos, no último ano
de mandato do Presidente da República,
dos Governadores de Estado e dos Prefeitos, implicarem, sob qualquer forma, elevação, em percentual superior ao legal ou contratualmente preestabelecido, da remuneração dos servidores públicos ou no valor dos
contratos celebrados pela administração pública direta, autárquica e fundacional da
União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios."
Justificação
Em nosso ordenamento constitucional, a administração pública rege-se pelos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, o
que não exclui outros que emanem do próprio texto
da Carta de 1988.
A manutenção de serviços públicos que atendam às necessidades dos administrados em caráter
permanente, associado ao principio da impessoalidade, nos leva ao estabelecimento de entes públicos
que atuam de forma continua e não vinculada aos
agentes públicos que temporariamente os dirijam.
Isto é o princípio da continuidade da administração.
Infelizmente, alguns de nossos homens públicos eleitos para cargos executivos, aproveitando-se
de brechas em nosso ordenamento jurídico, têm
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a~~ntado-contra ps-•ro~auos princfpios ao C:riar
diftculdades para aqueles QIJEl os sucederifna geS-"
tão da coisa pública.
.
1
Assim, abundam exemplos de governadores e
prefeitos que, logo após o resultado de eleições em
que seus candidatos não safram vitoriosos, utilizam
os últimos meses de seus mandatos para elevar as
despesas, especialmente nos itens remuneração de
servidores e pagamento de empreiteiros, em uma
tentativa de inviabilizar financeiramente a futura administração.
Como forma de fazer vigorar a moralidade na
administração pública, de resto um principio consagrado no texto constitucional, apresentamos a presente Proposta de Emenda à Constituição, que, por
meio de uma norma simples, cria mecanismos que
visam impedir os atos lesivos acima descritos.
Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação da proposta
que ora submetemos a sua apreciação.
Sala das Sessões, 22 de abril de 1997.- carIas Bezerra - Ademlr Andrade - Hugo Napoleão
- José Eduardo Outra - Jader Barbalho - Valmlr
campelo - Ernandes Amorim - Edlson Lobão José Alves - Sérgio Machado - Regina Assumpção - Flaviano Melo - José Eduardo - Iria Rezende- Lúdlo Coelho- Ramez Tebet- Osmar DiasEmllla Fernandes - Artur da Távola - José Roberto Arruda - José Agrlplno - José Blanco L.auro campos - Marina Silva - Nabor Júnior Mauro Miranda - João França - Jefferson Péres
- Romeu Tuma - Lúcio Alcântara - Humberto Lucena - Romero Jucá - Geraldo Melo - Waldeck
Ornelas - caslldo Maldaner.
LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

CAPíTuLO Vil
Da Administração Pública
SEÇÃOI
Dlspos!ções Gerais
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, publicidade e, também, ao seguinte:
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(A Cgmissjo dse Cidadania.)

Cor.stftúiÇã~. Justiça

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- A matéria será publicada e despachada à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, de acordo
com o trâmite de emenda à Constituição.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ) - Sr.
Presidente, na votação anterior, peço-lhe que conste
meu voto "sim", por gentileza.
.. . O SR.PRE51DENTE (Antonio Canos Magalhães)
-A Ata registrará o vofo de\T. Ex".-- .. . . .. A SRA. EMIUA FERNANDES (PTB-RS) - Sr.
Presidente, por problema técnico no terminal, meu
voto foi registrado como "sim". Solicito à Ata que ratifique o meu voto, que é "não".
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
- A Ata registrará o voto "não" de V. Ex-, compensando o voto do Senador Josaphat Marinho, que votou "não".
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB-PA)Sr. Presidente, solicito que seja registrado o meu
voto "não".
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR) - Sr. Presidente, gostaria que fosse registrado o meu voto
·sim•.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-V. Ex-s. ser.io atendidos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa, Projetos de lei do Senado que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 69, DE 1997
Regulamenta a experimentação~
nico-científica na área de engenharia genética, vedando os procedimentos que
visem à duplicação do genoma humano
- com a finalidade de obtenção de clones
de embriões e seres humanos, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É vedada, em todo o território nacional,
a experimentação no domfnio da engenharia genética que vise a manipulação do genoma humano de
células germinativas ou somáticas, no todo ou em
parte, que tenha por finalidade a obtenção de clones
de embriões ou seres humanos.
Art. 22 Os procedimentos destinados à produção de clones de animais deverão ser' previamente
..submetidos à Comissão Técnica Nacional de Bios-
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segurança, que observará sua pertinência ética e
utilidade para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida da sociedade.
Art. 32 A violação ao disposto nesta lei constitui
crime, sujeitando os patrocinadores, financiadores,
técnicos, cientistas e responsáveis técnicos do estabelecimento onde se efetuarem os procedimentos,
no todo ou em parte, e demais agentes participantes, direta ou indiretamente, à pena de reclusão de 6
a 20 anos.
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. s• Revogam-se as disposições em centrário.
Justificação
Com a recente divulgação nos meios de comunicação nacionais e internacionais de experimentos
na área de engenharia genética que resultaram na
reprodução de um ser animal idêntico a um espécime adulto, a partir de células somáticas deste, a sociedade em geral foi tomada de grande perplexidade
e temor, objetivamente justiticados, de que o mesmo
possa ocorrer com elementos da espécie humana.
O crescente desenvolvimento que se verificou
nas áreas de biologia molecular e engenharia genética na segunda metade deste século, acompanhado
de sua concentração nos meios de pesquisa cientrtica dos países do nominado primeiro mundo, colocou
à disposição dos técnicos e cientistas a possibilidade de modificação e reprodução dos genomas de
seres vivos, vegetais ou animais, criando-se espécimes transgénicos e, como se deu a conhecer recentemente, de seres geneticamente idênticos ao dO&dor. Tal perspectiva, em princípio, abre vastos horizontes de aplicação prática em prol do desenvolvimento da sociedade humana nos mais diversos domínios da realidade, como a agropecuária, a terapêutica e a prevenção de defeitos inatos do metabolismo humano ou animal.
Como nos ensina a história, descobertas e
avanços científicos que promoveram verdadeiras revoluções no saber humano, descortinando um futuro
onde sua aplicação viesse a proporcionar uma efetiva melhoria na qualidade de vida da sociedade, tornaram-se, antinomicamente, motivo de triste agravo
e pesar à humanidade, sendo notório, como ilustração, o efeito devastador que o domínio da energia
nuclear legou à nossa historia recente.
A motivação fulcral de nossa Proposição, ora
levada à consideração desta Casa, prende-se a· necessidade que se nos arrosta de impedir que venha
a ocorrer séria lesão à condição humana decorrente
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de um conjunto de conhecimento científicos cuja utilização pode, atual e efetivamente, tomar em pesadelo a imagem de um mundo mais fraterno que o sonho da Ciência sempre houve por promessa.
Sala das Sessões, 22 de abril de 1997. - Senador José lgnáclo Ferreira

(As Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos Sociais, Cabendo à esta ultima a decisão tenninativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 70, DE 1997
·InstRui o Dia Nacional de luta pela
Reforma Agrária e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica instituído o dia 17 de abril como o
Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária.
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 3" Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Existem hoje no Brasil 4,5 milhões de fammas
de trabalhadores rurais sem-terra. Em 22 Estados
da Federação existem mais de 40.000 fammas
acampadas à margem das estradas ou em terreno
cedidos a tftulos precário.
De acordo com os dados oficiais do governo
(IBGE), existem atualmente no Brasil em tomo de 23
- milhões de trabalhadores rurais, que representam
42"/o da população economicamente ativa. Deste total, 4,5 milhões de famílias são de trabalhadores rurais sem-terra, que estão inseridos nas categorias
de parceiros, meeiros, arrendatários e minifundistas.
A este número somam-se os 6 milhões de trabalhadores assalariados rurais, concentrados na região
nordeste do Pafs.
-A estrutura fundiária do Brasil registra que 1"'o
dos proprietários detêm 44% de todas as terras, reproduzindo uma sociedade permanentemente conflitiva. Somente no ano de 1994 (CPT), foram 485
conflitos. Os dados do censo agrícola mostram que
dos 376 milhões de hectares cobertos pelos 5,8 milhões de hectares, ou 2,67"/o do totaL No outro extremo, os 50 mil latifúndios que cobrem mais de mil
hectares, detêm 165 milhões de hectares, portanto
16 vezes mais. O IBGE traz ainda a situação de 61
estabelecimentos de mais de 100 mil hectares que
utilizam para lavouras apenas 0,14% do totaL A realidade é que a maior parte das terras agrícolas do
país é utilizada como reserva de valor por grandes
proprietários.
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A implantação da reforma agrária consiste
numa polftica de reestruturação da propriedade da
terra, associada à redefinição dos instrumentos de
política agrícola e de uma adequação da politica social de forma a dar condições de maior igualdade na
posse e exploração da terra com vistas a objetivos
democratizantes subjacentes nos planos sociais,
económicos e polfticos. A reforma agrária faz parte
de um projeto estratégico de desenvolvimento nacional que objetiva a democratização da terra e do poder.
A pressão legítima dos trabalhadores rurais
para obter do Estado polfticas que efetivem o acesso à terra e à produção, decorrem da própria Constituição Federal, ao estabelecer que Om dos objetivos
fundamentais da república é a erradicação da pobreza e da marginalização, bem como a redução social;
que a União está facultada a desapropriar o imóvel
rural que não cumpre a sua função social; e que a
destinação das terras e devolutas deverá compatibilizar-se com planos de reforma agrária.
A violência instaurada no campo, que só tem
os trabalhadores rurais como vítimas, aponta como
causas fundamentais, o histórico descompromisso
dos governos para com a correção da perversa estrutura da propriedade da terra no Brasil e a tradicional impunidade dos crimes do latifúndio.
O quadro de violência que impera na área rural
do país, não se esgota em suas sinistras estatfsticas
aferidoras dos assassinatos dos trabalhadores. Para
o ano de 1995, a Comissão Pastoral da Terra (CPT)
contabilizou a existência, em todo território nacional,
de mais de 25 mil casos de trabalhadores rurais submetidos à condição de trabalho escravo. Afora a violência patrocinada pelo Estado, manifesta pelo aumento da pobreza no meio rural.
Corumbiara, Eldorado de Carajás e demais
episódios de brutalidade que já ceifaram a vida de
mais de dezenas de camponeses, nos levam a, dentre outra iniciativas, e como uma reivindicação dos
movimentos de trabalhadores rurais, propor o dia 17
de abril - dia do massacre contra os trabalhadores
rurais sem-terra (19 mortos) promovido pela Polícia
Militar do Pará em Eldorado de Carajás - como o
Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária.
Esta propositura vem de encontro, também, à
decisão tomada em 18 de abril de 1996, na cidade
de Clascala, México, durante encontro internacional
de organizações camponesas - 69 organizações
dos quatro continentes- que definiram o dia 17 de
abril como o dia mundial de luta pela reforma agrária
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e contra a violência, em memória dos trabalhadores
rurais sem-terra assassinados em Carajás(PA)
Sala das Sessões 22 de abril de 1997.- Senadora Marina Silva.

(A Comissão de Educação - decisão
terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio cartas Magalhães)
- Os Projetas serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - A Presidência comunica ao Plenário que a
Mesa do Senado aprovou, em reunião realizada
nesta data, os Requerimentos n"s. 213, 214, 216,
222, 223, 230, 238, 242, 250 a 252, 255 e 2.67 a
269, de 1997, de autoria dos Senadores Bernardo
Cabral, José Alves, Freitas Neto, Aaviano Melo,
Eduardo Suplicy, Emandes Amorim, Romero Jucá,
José lgnácio Ferreira, Júlio Campos, José Bianco e
Mauro Miranda, solicitando informações a Ministros
de Estado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Gar1os Magalhães) - A Presidência lembra ao Plenário que o tempo
destinado aos oradores do Expediente da sessão
deliberativa ordinária de amanhã será dedicado a
homenagear o centenário de nascimento de Alfredo
da Rocha Viana Júnior - Pixinguinha, de acordo
com os Requerimentos n"s. 1.155, de 1996, e 245,
de 1997, de autoria do Senador Artur da Távola e
outros Srs. Senadores.
Esclarece que continuam abertas as inscrições
para a referida homenagem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio cartas Magalhães)
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n" 1.463-12,
adotada em 15 de abril de 1997 e publicada no dia
16 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre o reajuste do salário mínimo e dos beneffcios da Previdência Social, altera alíquotas de contribuição para a
Seguridade Social e institui contribuição para os servidores i nativos da União".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 20 da Resolução no
1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

Titulares

Suplentes
PFL

Francelina Pereira
Waldeck Omelas

José Bianco
Odacir Soares
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PMDB.
Jader Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB

Geraldo Melo

Lúdio Coelho.

SENADORES

Titulares

Suplentes
PFL
Hugo Napoleão
Júlio Campos.

Freitas Neto
Vilson Kleinübing

PMDB

Bloco Oposição (PT/PDTIPSBIPPS).
José Eduardo Outra

Sebastião Rocha,

PTB
Valmir Campelo

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB.

Regina Assumpção
DEPUTADOS

Titulares

Suplentes

PFL
José Carlos Aleluia
João Mellão Neto

Vilmar Rocha
Saulo Queiroz

Beni Veras

Carlos Wilson.

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra
Epitacio Cafeteira

Albérico Rlho
Marçal Rlho.
PSDB
Adroaldo Streck

AécioNeves

Bloco (PTIPDTIPC do B)
José Machado

Neiva Moreira

PPB
Benedito Domingos

Ari Magalhães

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 22-4-97- designação da Comissão Mista
Dia 23-4-97- instalação da Comissão Mista
Até 21-4-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 30-4-97- prazo final da Comissão MistaAté
15-5-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória nR 1.465-14,
adotada em 15 de abril de 1997 e publicada no dia
16 do mesmo mês e ano, que "acrescenta § 5° ao
art. 4° da Lei n• 8.884, de 11 de junho de 1994, e dá
outras providências•.
Oe-acordo-com as indicações dasJideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2" da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Leomar Quintanilha
DEPUTADOS

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Sandro Mabel
Chicão Brfgido

Sebastião Rocha.
PPB

Titulares

Suplentes.

Magno Bacelar
José Carlos Aleluia

PFL
Rogério Silva
Samey Rlho.

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

De Velasco
Asdrubal Sentes

Udson Bandeira
Freire Júnior.
PSDB

José Thomaz Nonõ

Nelson Otoch.

Bloco (PTIPDTIPC do B)
-José Machado

Neiva Moreira

PTB.
Arlindo Vargas
José Coimbra
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 22-4-97- designação da Comissão Mista
Dia 23-4-97- instalação da Comissão Mista
Até 21-4-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 30-4-97- prazo final da Comissão Mista
Até 15-5-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória {1" 1.469-17,
adotada em 15 de abril de 1997 e publicada no dia
16 do mesmo mês e ano, que "autoriza a utilização
de recursos do Fundo da Marinha Mercante - FMM,
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em favor da Companhia de Navegação Uoyd Brasileiro - LLOYDBRÁS, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 5° do art. 2" da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

Hugo Napoleão
Júlio Campos

José Agripino
Odacir Soares.
PMDB

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB.

Coutinho Jorge

Geraldo Melo

Bloco Oposição (PTIPDTIPSB/PPS)
José Eduardo Outra

Sebastião Rocha

Até 21-4-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 30-4-97- prazo final da Comissão Mista
Até 15-5-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n 11 1.475-26,
adotada em 15 de abril de 1997 e publicada no dia
16 do mesmo mês e ano, que "altera as Leis n•s
8.019, de 11 de abril de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras providências•.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 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
Suplentes

Titulares

ffl..
José Bianco
José Alves.

Jonas Pinheiro
Joel de Hollanda

PMDB

PTB
Emilia Fernandes

Regina Assumpção

Gerson Camata
Cartas Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior

E.Sll6.

DEPUTADOS
Suplentes

Titulares

PFL
Roberto Pessoa
José Carlos Coutinho

Rubem Medina
José Carlos Aleluia

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Jefferson Péres
José Eduardo Outra

PSDB
Jovair Arantes

Regina Assumpção

José Machado

Neiva Moreira
PSB

Pedro Valadares

Alexandro Cardoso

De acordo com a Resolução n• 1 , de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 22-4-97- designação da Comissão Mista
Dia 23-4-97- instalação da Comissão. Mista

Valmir Campelo

DEPUTADOS
Suplentes

Titulares

PFL

LeOnidas Cristina.

Bloco (PT/PDTIPC do B)

Sebastião Rocha
PTB

Marcelo Teixeira
Mauro Lopes.

AntOnio Brasil
Hélio Rosas

Carlos Wilson

Bloco Oposição (PTIPDT/PSBIPPS)

César Bandeira
Ursicino Queiroz

Antônio Geraldo
Augusto VIVeiros

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
UdiaOuinan
Elcione Barbalho

Saraiva Felipe
Teté Bezerra
PSDB

Sebastião Madeira

Márcia Marinho.

Bloco (PT/PDTIPC do B)
José Machado

Neiva Moreira
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BIOCXJ (PMDBIPSDIPSL)

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 22-4-97- designação da Comissão Mista
Dia 23-4-97- instalação da Comissão Mista
Até 21-4-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 30-4-97- prazo final da Comissão Mista
Até 15-5-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n° 1.477-35,
adotada em 15 de abril de 1997 e publicada no dia
16 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° do art. 2" da Resolução n°
1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES
Suplentes

Titulares

PFL
Guilherme Palmeira
Júlio Campos

João Rocha
Romero Jucá
PMDB
Gerson Camata
Canos Bezerra

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

PSDB
Coutinho Jorge

lvandro Cunha Lima
Zé Gomes da Rocha ·

PSDB.
Osmãnio Pereira,

Oswaldo Solar

Bloco (PTIPDTIPC do B)
Neiva Moreira

José Machado

PMN
Bosco Fr!inça
De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 22-4-97- designação da Comissão Mista
Dia 23-4-97- instalação da Comissão Mista
Até 214-97~· prazcn:>ara recebimento de emendas e para a ComisSão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 30-4-97- prazo final da Comissão Mista
Até 15-5-97- prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Antonio Gal1os Magalhães)
- O Senhor Presidente da República enviou ao
Congresso Nacional a Medida Provisória n° 1.47823, adotada em 15 de abril de 1997 e publicada no
dia 16 do mesmo mês e ano, que "dá nova redação aos arts. 9° da Lei n• 8.036, de 11 de maio de
1990, e 2" da Lei n• 8.844, de 20 de janeiro de
1994".
De acordo com as indicações das lideranças. e
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2" da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Artur da Távola

SENADORES

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS).
José Eduardo Outra

Sebastião Rocha

Titulares

Leomar Quintanilha

Júlio Campos
Edison Lobão

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes

PFL
Paeslandim
Roberto Jefferson

Betinho Rosado
Marilú Guimarães.

Suplentes

PFL

PPB
Epitácio Cafeteira

Marisa Serrano
Marquinho Chedid

Hugo Napoleão
Waldeck Omelas.
PMDB

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB

José lgnácio Ferreira

Jefferson Péres.

-------- ----------------------
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Bloco Oposição (PTIPDTIPSB/PPS)
José Eduardo Outra

Sebastião Rocha
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1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

PTB
Regina Assumpção

Valmir Campelo

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes.

Titulares

PFL
Vilson KleinübingJ
Hugo Napoleão.

Odacir Soares
oséAives

Suplentes

PFL
Manoel Castro
Átila Uns

Antônio Ueno
Roberto Pessoa.

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Lfdta Quinan
Armando Costa

Elcione Barbalho
Rubens Cosac

PMDB

Adroaldo Streck

Gerson Carnal
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
aNabor Júnior

PSDB.
José lgnácio Ferreira

Lúcio Alcântara.

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra

PSDB
Aécio Neves

----------

Sebastião Rocha
PPB

Epitacio Cafeteira

Leomar Quintanilha

Bloco (PTIPDTIPC do 8)
José Machado

DEPUTADOS

Neiva Moreira
PV

Suplentes

Titulares

PFL

Fernando Gabeira
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 22-4-97- designação da Comissão Mista

Arolde de Oliveira
Costa Ferreira

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Noel de Oliveira
Nan Souza

José Aldemir
Ary Kara

Dia 23-4-97- instalação da Comissão Mtsta
Até 21-4-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 30-4-97- prazo final da Comissão Mista

PSDB
Adroaldo Streck
José Machado

Neiva Moreira
PPB.

Jair Bolsonaro

De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 2" da Resolução n2

Eduardo Mascarenhas.

Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Até 15-5-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães)
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória ng 1.479-27,
adotada em 15 de abril de 1997 e publicada no dia
16 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 outras providências".

Roberto Pessoa
Jonival Lucas.

Dolores Nunes

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 22-4-97- designação da Comissão Mista
Dia 23-4-97- instalação da Comissão Mista
Até 21-4-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir Q parecer sobre
a admissibilidade
Até 30-4-97- prazo final da Comissão Mista
Até 15-5-97- prazo no Congresso Nacional
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Gartos Magalhães)
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.482:-35,
adotada em 15 de abril de 1997 e publicada no dia
16 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 das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 5 2 do art. 2" da Resolução n2
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

Titulares

Suplentes
PFL

JoséBianco
Freitas Neto

Francelina Pereira
Hugo Napoleão
PMDB

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
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De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da mat~ria:
Dia 22-4-97- designação da Comissão Mista
Dia 23-4-97- instalação da Comissão Mista
Até 21-4-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 30-4-97- prazo final da Comissão Mista
Até 15-5-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.512-9,
adotada em 15 de abril de 1997 e publicada no dia
16 do mesmo mês e ano, que 'dá nova redação aos
arts. 2" da Lei n2 9.138, de 29 de novembro de 1995,
e 2" da Lei n• 8.427, de 27 de maio de 1992, que
dispõem, respectivamente, sobre o crédito rural e
sobre a concessão de subvenção econOmica nas
operações de crédito rural'.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 2" da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in- cumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

PSDB
Artur da Távola

Jefferson Péres

Suplentes

Titulares

PFL

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

Sebastião Rocha

PTB
Regina Assumpção

Valmir Campelo
DEPUTADOS

Jonas Pinheiro
Joel de Hollanda

Júlio Campos
Freitas Neto
PMDB
Gerson Camata
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior

PSDB

Suplentes

Titulares

PFL
Jairo Carneiro
Marilu Guimarães

Laura Carneiro
Sérgio Barcellos

Lúdio Coelho

1.Geraldo Melo

Bloco Oposição (PT/PDT/PSBIPPS)
Sebastião Rocha

José Eduardo Outra

PPB

Bloco (PMDBIPSD/PSL)
Saraiva Felipe
Olavo Calheiros

Remi Trinta
Reginalino
PSDB

Epitacio Cafeteira

DEPUTADOS

Titulares

Suplentes
PFL

Adroaldo Streck

Aécio Neves

Bloco (PT/PDTIPC do B)
José Machado

Neiva Moreira
PL

Expedito Júnior

Welinton Fagundes

Leomar Quintanilha

--

Hugo Rodrigues da Cunha Adauto Pereira
José Rocha
Jaime Fernandes
Bloco (PMDBIPSD!PSL)
Silas Brasileiro
Dilso Sperafico

'

Oscar Goldoni
Valdir Colatto
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PSDB
Aécio Neves

Adroaldo Streck

DEPUTADOS

Titulares

Suplentes
PFL

Bloco {PT/PDTIPC do B)
José Machado

Neiva Moreira

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 22-4-97- designação da Comissão Mista
Dia 23-4-97- instalação da Comissão Mista
Até 21-4-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o pa!ecer sobre
a admissibilidade
Até 30-4-97- prazo final da Comissão Mista
Até 15-5-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães) -O Senhor Presidente da República enviou ao
Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.52()..
7, adotada em 15 de abril de 1997 e publicada no
dia 16 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre a
novação de dividas e responsabilidades do Fundo
de Compensação de Variações Salariais - FCVS;
altera o Decreto-lei n 2 2.406, de 5 de janeiro de
1988, e as Leis n•s 8.004, 8.1 00 e 8.692, de 14 de
março de 1990, 5 de dezembro de 1990, e 28 de
julho de 1993, respectivamente; e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§A2 e 5° do art. 22 da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

Titulares

Suplentes
PFL

Freitas Neto
Waldeck Omelas

Romero Jucá
José Bianco
PMDB

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB

Carlos Wilson

Marçal Filho
Anfbal Gomes

Saraiva Felipe
Ricardo Rique

PSDB
Aécio Neves

Adroaldo Streck
Bloco {PTIPDTIPC do B)
Neiva Moreira

José Machado

PMN
Bosco França
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
. _
.
Dia 22-4-97- designação da Com1ssao M1sta
Dia 23-4-97- instalação da Comissão Mista
Até 21-4-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 30-4-97- prazo final da Comissão Mista
Até 15-5-97- prazo no Congres.:o Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Gar1os Magalhães)
~ o Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória
1.53()..~,
adotada em 15 de abril de 1997 e publicada no d1a
16 do mesmo mês e ano, que "institui o Programa
de Desligamento Voluntário de servidores civis do
Poder Executivo Federal e dá outras providências•.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 22 da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

_n•

SENADORES

Titulares
Bello Parga
Freitas Neto

Beni Veras

Bloco Oposição {PTIPDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra

César Bandeira
Benedito de Lira
Aroldo Cedraz
Rogério Silva
Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Sebastião Rocha
Emília Fernandes

PFL
· ·· José-Agnpino
Guilherme Palmeira
PMDB

Jader Barbalho
. Nªb9r Júnior__

Gerson Camata
__ Çªrl_o§ ~E!rra _. __
PSDB

PTB
Valmir Campelo

Suplentes

José Roberto Arruda

José lgnácio Ferreira

---------------------
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Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS).
José Eduardo Outra

Sebastião Rocha
PPB

Epitacio Cafeteira

Leomar Quintanilha

PSDB
Coutinho Jorge

Bloco Oposição (PTIPDTIPSB/PPS)
José Eduardo Outra

DEPUTADOS

Titulares

Suplentes

PFL
Jonival Lucas
Roland Lavigne
JcEéSantanaci3Vas:acelos AntOnio Joaquim Araújo
Chicão Brfgido
Confúcio Moura
PSDB
Aécio Neves

Adroaldo Streck
Neiva Moreira
PV

Fernando Gabeira
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 22-4-97- designação da Comissão Mista
Dia 23-4-97- instalação da Comissão Mista
Até 21-4-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 30-4-97- prazo final da Comissão Mista
Até 15-5-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.559-12,
adotada em 15 de abril de 1997 e publicada no dia 16
elo mesmo mês e ano, que ·a~era a legislação do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro·.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e s• 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 Alves

Odacir Soares
José Bianco
PMDB

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra

Valmir Campelo
DEPUTADOS

Suplentes

Titulares

PFL
Osório Adriano
Eliseu Resende

Jair Soares (cessão)
MussaDemes

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Max Rosenmann
Nan Souza

Bloco (PT/PDTIPC do 8)
José Machado

Sebastião Rocha

PTB
Emitia Fernandes

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Max Rosenmann
Aniõriio do Valle

Lúcio Alcântara

Jurandyr Paixão
Colbert Martins
PSDB

Rrmo de Castro

Roberto Brant

Bloco (PT/PDTIPC do 8)
José Machado

Neiva Moreira
PSB

• Sérgio Guerra
• João Colaço
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 22-4-97- designação da Comissão Mista
Dia 23-4-97- instalação da Comissão Mista
Até 21-4-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 30-4-97- prazo final da Comissão Mista
Até 15-5-97- prazo no Congresso Nacional
• Substituições feitas em 22.04.97 PSB (CD)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-0 Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.560-4,
adotada em 15 de abril de 1997 e publicada no dia
16 do mesmo mês e ano, que •estabelece critérios
para consolidação, a assunção e o refinanciamento,
pela União, da dívida pública mobiliária e outras que
especifica, de responsabilidade dos Estados e do
Distrito Federal'.
De acordo com a-s indicações das lideranças, e nos termos dos §§ 4° e 5° d<;J art. 2° da
Resolução n• 1/89-CN, fica assim constituída a
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
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SENADORES
Titulares

Suplentes

PFL
João Rocha
José Alves

Odacir Soares
José Bianco
PMDB

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB

José Serra

Jefferson Péres

73, de 1o de fevereiro de 1993; dispõe sobre a intervenção da União nas causas em que figurarem,
como autores ou réus, entes da administração indireta; regula os pagamentos,devidos pela Fazenda
Pública em virtude de sentença judiciária; revoga a
Lei n• 8.197, de 27 de junho de 1991, e a Lei n°
9.081, de 19 de julho de 1995, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2" da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra

Sebastião Rocha

Titulares

Suplentes

PFL

PPB
Epitacio Cafeteira

Leomar Quintanilha

João Rocha
José Alves

Odacir Soares
José Bianco

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes

PFL
Jairo Carneiro
José Carlos Aleluia

Vilmar Rocha
Giro Nogueira

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Remi Trinta
Adelson Salvador
Amaldo Madeira

Dilso Sperafico
Pinheiro Landim
PSDB
Luiz Carlos Hauly

PSDB
· ·· -José lgnácio Ferreira

Neiva Moreira

José Eduardo Outra

1.Sebastião Rocha
PTB
Emilia Fernandes

Regina Assumpção

DEPUTADOS
Suplentes

Titulares

PFL

PL
Eujácio Simões
José Egydio
De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 22-4-97- designação da Comissão Mista
Dia 23-4-97- instalação da Comissão Mista
Até 21-4-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 30-4-97- prazo final da Comissão Mista
Até 15-5-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n11 1.561-4,
adotada em 15 de abril de 1997 e publicada no dia
16 do mesmo mês e ano, que "regulamenta o disposto no inciso VI do art. 4° da Lei ComplefT!entar n°

Lúdio Coelho

Bloco Oposição (PTIPDT/PSBIPPS)

Bloco (PTIPDTIPC do B)
José Machado

PMDB
Gerson Camata
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Antônio dos Santos
Luiz Braga

Costa Ferreira
Cláudio Cajado

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Gilvan Freire
Dejandir Dalpasquale

Djalma de Almeida César
João Magalhães
PSDB

Vicente Arruda

Danilo de Castro

Bloco (PT/PDTIPC do B)
José Machado

Neiva Moreira
PPS

Sérgio Arouca
Augusto Ca(V81ho
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: ·
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Dia ~-4-97- üdsignação da Comissão Mista
Dia 23-4-97- instalação da Comissão Mista
Até 21-4-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 30-4-97- prazo final da Comissão Mista
Até 15-5-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n 2 1.562-4,
adotada em 15 de abril de 1997 e publicada no dia
16 do mesmo mês e ano, que "define diretrizes e incentivos fiscais para o desenvolvimento regLonal e
dá outras providências•.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. ZO da Resolução n°
1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

João Rocha
José Alves

Ociacir Soares
Jo.;é Bianco
PMDB

Jade r Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Cartas Bezerra
PSDB

Beni Veras

Abril 1997

PMN
Basco França
De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da materia: Dia 22-4-97- designação da Comissão Mista
Dia 23-4-97- instalação da Comissão Mista
Até 21-4-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 30-4-97- prazo final da Comissão Mista
Até 15-5-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória nR 1.567·2, adotada em 15 de abril de 1997 e publicada no dia 16 do
mesmo mês e ano, que "dispõe sobre a regularização,
administração, aforamento e alienação de bens imóveis de domfnio da União, altera dispositivos dos Decretos-Leis 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
T"'nc;itórias, e dá outras providências".
t:ie~aroiUOCOíil~as·índiCãÇões aas lideranças, e
nos têimos dos §§-4°~e~SOâõ arC2"cla Resolução n°
1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes

Titulares

Carlos Wilson

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS)
José Eduardo Outra
Epitacio Cafeteira

Sebastião Roch<J.
PPB
Leomar Quintanilba

DEPUTADOS
Titulares

PFL
Hugo Napoleão
Edison Lobão

PMDB
Gerson Camata
Cartas Bezenra

Jader Barbalho
Nabor Júnior

PSDB

Suplentes
PFL

Vilmar Rocha
lberê Ferreira

César Bandeira
Eliseu Moura

Lúdio Coelho

Coutinho Jorge

Bloco Oposição (PTIPDT!PSBIPPS)
--

-

..)Qsé Eduardo Outra

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Neuto de Conto
Cartas Apolinário

Nair Xavier Lobo
Marcos Lima
PSDB

Pimentel Gomes

José Machado

Neiva Moreira

---

Sebastião Rocha
PTB

Valmir Campe!Q

___ _Regilla_~ssumpç:ão

- --DEPUTADOS
Titulares

Olavio Rocha

Bloco (PTIPDTIPC do 8)

Francelina Pereira
Gilberto Miranda

Suplentes
PFL

Valdomiro Meger
Talvane Albuaueraue

Ademir Cunha
Jaime Fernandes
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Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Rita Camata
UdiaQuinan

Udson Bandeira
Maçai Filho
PSDB

Feu Rosa

Alzira Ewerton
Bloco (PT/PDTIPC do B)

José Machado

Neiva Moreira
PV

Fernando Gabeira
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 22-4-97- designação da Comissão Mista
Dia 2.3-4-97- instalação da Comissão Mista
Até 2.1-4-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 30-4-97- prazo final da Comissão Mista
Até 15-5-97- prazo no Congresso Naciona
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
A Presidência recebeu o Offcio n• 1, de 1997,
comunicando o encerramento dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pelo Requerimento n• 555, de 1996, destinada a acompanhar ln
loco os atos, fatos e circunstâncias que envolvem a
tragédia da Clfnica Santa Genoveva, no bairro de
Santa Tereza, bem como nas demais casas geriátricas do Rio de Janeiro, com a apresentação do Relatório n• 1, de 1997, com recomendações que serão
encaminhadas aos órgãos competentes.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1° Secretário em exercfcio, Senador Valmir Campelo.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N!! 276, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeiro, n..:>s termos do § 2.0 do art. 50 da
Constituição Federal e do art. 216 do Regimento lntemo do Senado Federal, sejam prestadas pela Secretaria de assuntos Estratégicos as seguintes informações:
Freon
1. Houve algum tipo de vazamento desta substância das instalações da empresa?
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2. Em caso de resposta positiva, em que ano
isto ocorreu? Em que quantidade? Quem foi responsabilizado?
Nuclei - Enriquecimento de Urânio
1. Qual o custo de implantação?
2. A planta foi completada? Em caso de resposta negativa, por quê?
3. O projeto ainda existe? Em caso de resposta
negativa, por que foi desativado?
4. O contrato com a Alemanha foi todo cumprido? 5. Havia multas compensató.
nas em caso de
não funcionamento do processo? Em caso de resposta positiva, de quanto?
6. O Brasil abriu mão do recebimento desta
quantia? Por quê?
7. Por que a Diretoria da INB deu ordem, por
escrito, para que fosse desmontado, e sucateado,
todo o sistema de c.riogenia da Nuclei?
8. Houve algum voto, por escrito, de algum
Presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear manifestando-se, contra a extinção, sem testar,
da Nuclei?
Fibrlcas de Pó e Pastilha
1. Existe plano de emérgência?
2. Qual a abrangência deste plano?
3. Que órgãos/entidades da sociedade civil
participaram da elaboração deste plano?
4. Qual o nível de risco destas instalações·r
5. Em que estas instalações podem comprometer a saúde dos trabalhadores e o meio arrbiente?
6. Por que estas instalações estão previstas
para serem montadas ao lado da represa do Funil?
7. A comunidade está devidamente informada
de como deverá agir em caso de acidente?
8. Na atual gestão da INB howe passagem de
profissionais para nfvel superior sem concurso público?
Enriquecimento por ultra centrifugação
Sobre a possfvel transferência de ultra centrífugas das instalações de lperó/Sorocaba para Resende:
1. Quem está vendendo?
2. Quanto está custando?
3. Quem vende já opera comercialmente?
4. Já que é uma atividade nova para a INB, foi
cumprido o que determina o art. 21, inciso XXIII,
item a) Constituição Federal?
5. Existe plano de emergência?
6. Qual a abrangência deste plano?
7. Que órgão/entidades da sociedade civil participaram da elaboração deste plano?
8. Qual o nfvel de risco destas instalações?
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9. Em que estas instalações podem comprometer a saúde dos trabalhadores e o meio ambiente?
1O. Por que estas instalações estão previstas
para serem montadas ao lado da represa do Funil?
11. A comunidade está devidamente informada
de como deverá agir em caso de acidente?
Saúde dos Trabalhadores
1. São realizados exames periódicos nos trabalhadores?
2. São realizados exames médicos periódicos,
e especfficos, para os trabalhadores que manuseiam
material radiativo?
3. As partes interessadas toma conhecimento
dos resultados dos exames?
4. Há acompanhamento dos tratamentos quando necessário?
·
5. Qual a preferência de atendimento médico
durante a aluai gestão?
6. Houve acidente, com morte, de quadro médico especializado da empresa na atual gestão?
7. Nos exames médicos/clfnicos realizados diretamente pela empresa, ou através de seus convênios quais as ocorrências mais comuns?
Justificação
Pelo fato de estarem localizadas no Estado do
Rio de Janeiro, as duas únicas Usinas Termo Nucleares, já em operação e em construção, além das
mais importantes plantas de enriquecimento e manuseio de urânio existente no Brasil, vários segmentos da sociedade têm se manifestado com relação a
estas usinas e plantas.
Na qualidade de Senador daquele Estado, e
portanto responsável tanto pela defesa dos interesses da população quanto e principalmente do Governo, solicito inform&.ções para meu conhecimento e
esclarecimento à opinião pública.
Sala das Sessões, 22 de abril de 1997.- Senador Artur da Távola.
(A Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Antorio Gar1os Magalhães)
-O requerimento será despachado, para decisão da
Mesa, nos termos do Regimento Interno.
A SR1 MARINA SILVA- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra, pela ordem, à Senadora Marina Silva
A SRA. MARINA SILVA (Bioco/PT-AC. Pela
ordem.) - Sr. Presidente, gostaria apenas que constasse dos Anais desta Casa a modificação do meu
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voto, porque, equivocadamente, registrei abstenção,
e o meu voto é "não".
O SR. PRESIDENTE {Antorio Carlos Magalhães)
-Será registrado.
O SR. OSMAR DIAS - Sr. Presidente, eu tinha
pedido a palavra
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Após a Ordem do Dia, V. Ext será o segundo orador. Primeiro, o Senador Sebastião Rocha e depois
V. Ext, com todo o carinho da Mesa.
Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
REQUERIMENTO N° 260, DE 1997
Votação, em turno único, do Requerimento n• 260, de 1997, do Senador Lúcio
Alcântara, solicitando, nos termos regimentais, tramitação conjunta dos Projetas de Lei
do Senado n•s 7 e 219, de 1995- Complementar, com o de n° 53, de 1997- Complementar, por versarem sobre sigilo bancário.
Votação do requerimento, em turno único.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Os Projetas de Lei do Senado n° 7 e 2H, de
1995, passam a tramitar em conjunto.
As matérias retomam às Comissões de Consti. IJJição, Justiça e Cidªdania. e de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Item 2:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 45, DE 1997
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução n° 45, de 1997 {apresentado
como concluSão do Parecer n• 104, de
1997, da Comissão de Assuntos Econõmicos), que autoriza o Governo do Estado da
Bahia a contratar operação de crédito externo, com a garantia da República Federativa
do Brasil, junto ao Banco Internacional para
Reconstrução e DesenvoMmento - BIRD
{Banco Mundial), no valor de cem milhões
de dólares norte-americanos, equivalentes a
cento e três milhões e novecentos mil reais,
em 31 de dezembro de 1996, cujos recursos
serão destinados ao financiamento parcial
do projeto de gerenciamento da infra-estrutura municipal da Bahia, no âmbito do Pro-
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gr<ima de Desenvolvimento Urbano P.egionai-PRODUR.
Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos
termos do Regimento.
Passa-se à discussão, em turno ú"lico. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio cartas Magalhães)
-Item 3:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 46, DE 1997
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução n• 46, de 1997 (apresentado
como conclusão do Parecer n• 105, de
1997, da Comissão de Assuntos EconOmicos), que autoriza a República Federativa do
Brasil a conceder garantia à operação de
crédito externo no valor em ienes equivalente a até trezentos milhões de dólares norteamericanos, de principal, entre o JEXIM e o
Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
Passa-se à discussão, em turno único. (Pausa.)
O SR. RAMEZ TEBET - Sr. Presidente, peço a
palavra apenas para prestar um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Antonio cartas Magalhães)
-Com a palavra o Senador Ramez Tebet.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para um
esclarecimento. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a mim, na Comissão de Assuntos Económicos, coube a tarefa de relatar a presente Mensagem do Senhor Presidente da República, objetivando autorização do Senado Federal para
que a União possa conceder garantia a um empréstimo de US$300 milhões, de principal, junto ao Export Impor! Bank of Japan.
O art. 3" da Resolução contém equívocos de
técnica legislativa e redacional, os quais gostaria
que a Mesa e o Plenário reconsiderassem. Onde se
lê •contrapartida", leia-se a •contragarantia"; e onde
se lê "da ação", leia-se "caução de ações do Banco
do Brasil e do Petróleo Brasileiro S.A. - P~trobrás,
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de propriedade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econõmico e Social".
Era só para fazer essa ratificação de ordem de
digitação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio cartas Magalhães)
-Continua em discussão.
O SR. LAURO CAMPOS - Sr. Presidente, gostaria de ratificar, porque a dinâmica com que V. EJcl'
preside entrou em descompasso com a minha lerdeza, e não pude registrar o meu voto contrário ao empréstimo do Item 2 da pauta, Projeto de Resolução
n• 45. O meu voto é contra.
O SR. PRESIDENTE (Antorlo cartas Magalhães)
-A Ata.registrará, e lamento informar à Bahia a sua
posição.
Continua em discussão o item 3. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação, com a retifiCBção apresentada
pelo ilustre Relator.
Os Srs. e S..-s Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado, com o voto contrário do Senador
Laura campos.
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Antono cartas Magalhães)
-Esgotada a matéria constante da Ordem da Dia.
Sobre a mesa, redações finais que serão lidas
pelo Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Valmir
Campelo.
São lidas as seguintes
PARECER N9147, DE 1997
(Da Comissão Dlretora)

Redação final do Projeto de Resolução nR 45, de 1997.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução n• 45, de 1997, que autoriza o Estado da Bahia a contratar operação de crédito externo, com a garantia da República Federativa
do Brasil junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD (Banco Mundial),
no valor de até US$100,000,000.00 (cem milhões de
dólares
norte-americanos),
equivalentes
a
R$103.900.000,00 (cento e três milhões e novecentos mil reais), em 31 de dezembro de 1996, cujos recursos serão deStinados ao financiamento parcial do
projeto de gerenciamento da infra-estwtura municipal da Bahia, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Urbano Regional- PRODUR.
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Sala de Reuniões da Comissão, 22 de abril de
1997. - Antonio Carlos Magalhães - PresidenteRonaldo Cunha Uma - Relator - Geraldo Melo Júnla Marlse.
ANEXO AO PARECER N° 147, 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
Autoriza o Estado da Bahla a contratar operação de crédito externo, com a
garantia da República Federativa do Brasil, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD
(Banco Mundial), no valor de até
US$100,000,000.00 (cem milhões de dólares norte-americanos), equivalentes a
R$103.900.000,00 (cento e três milhões e
novecentos mil reais), em 31 de dezembro de 1996, cujos recursos serão destinados ao financiamento parcial do projeto de gerenciamento da Infra-estrutura
municipal da Bahla, no ãmbHo do Programa de Desenvolvimento Urbano Regional
-PRODUR.
O Senado Federal resolve:
Art. 1° É o Estado da Bahia autorizado, nos
termos da Resolução n• 69, de 1995, do Senado
Federal, a contratar operação de crédito externo
junto ao Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento - BIRD, no valor de até
US$100,000,000.00 (cem milhões de dólares norte-americanos), equivalentes a R$1 03.900.000,00
(cento e três milhões e novecentos mil reais), em
31 de dezembro de 1996.
Parágrafo único. Os recursos de que trata este
artigo serão destinados ao financiamento parcial do
projeto de gerenciamento e desenvolvimento da infra-estrutura municipal da Bahia, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Url:lano Regional PRODU R.
Art. 2" É a União autorizada, nos termos da
Resolução n• 96, de 1989, do Senado Federal, a
conceder garantia à operação de crédito de que trata o art.1°.
Art. 3° A operação de crédito externo terá. as
seguintes características:
a) valor pretendido: US$100,000,000.00 (cem
milhões de dólares norte-americano), equivalente a
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R$103.900.000,00 (cento e três milhõe-s e novecentos mil reais), a preços de 31 de dezembro de 1996;
b) garantidor. República Federativa do Brasil;
c) juros: 0,5% a.a. (zero vírgula cinco por cento
ao ano) acima da taxa equivalente ao custo dos
Qualified borrowiogs cotados no semestre precedente ao período de juros a iniciar, incidentes sobre o
saldo devedor do principal, a partir da data de cada
desembolso;
d) commitment charge. 0,75% a.a. (zero vírgula setenta e cinco por cento ao ano) sobre o monta~
te não desembolsado, contada a partir de sessenta
dias da assinatura do contrato;
e) destinação dos recursos: financiamento parcial da execução do Programa de Desenvolvimento
Urbano Regional- PRODUR;
f) condições de pagamento:
- do principat. em vinte parcelas semestrais,
iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira em
15 de julho de 2002 e a última em 15 de janeiro de
2012;
- dos juros: semestralmente vencidos em 15
de janeiro e 15 de julho de cada ano;
- da commitment charge: semestralmente vencida, em 15 de janeiro e 15 de julho de cada ano.
Parágrafo único. As datas estipuladas para repagamento poderão ser prorrogadas para manter
correlação com a efetiva data de assinatura do contrato.
Art. 4° O prazo para o exercício desta autorização é de quinhentos e quarenta dias, contado a partir da vigência desta resolução.
Art. 5° Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
PARECER NR 148, DE 1997
- (Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução "" 46, de 1997.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução n• 46, de 1997, que autoriza a República Federativa do Brasil a conceder garantia à operação de crédito externo no valor em ienes equivalente a até US$300,000,000.00 (trezentos
milhões de dólares norte-americanos), de principal,
entre o The Expor! Bank of Japan - JEXIM e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econõmico e Social - BNDES.
Sala de Reuniões da Comissão, 22 de abril de
1997. - Antonio car1os Magalhães, Presidente ---

---

-
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Ronaldo Cunha Lima, Relator - Geraldo Melo Júnia Marise.

ANEXO AO PARECER N° 148, 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

Autoriza a República Federativa do
Brasil a conceder garantia à operação de
crédito externo no valor em Ienes equivalente a até US$300,000,000.00 (trezentos
milhões de dólares norte-americanos), de
principal, entre o The Export lmport Bank
of Japan - JEXIM e o Banco Naçlonal de
Desenvolvimento Econômlco e Social BNDES.
O Senado Federal resolve:
Art. 1• É a República Federativa do Brasil autorizada, nos termos da Resolução n• 96, de 1989,
restabelecida pela Resolução n° 17, de 1992, ambas
do Senado Federal, a conceder garantia à operação
de crédito externo, no valor em ienes equivalente a
até US$300,000,000.00 (trezentos milhões de dólares norte-americanos), de principal, entre o The Export Bank of Japan - JEXIM e o Banco Nacional de
DesenvoMmento Econômíco e Social- BNDES.

Parágrafo único. Os recursos provenientes da
operação de crédito referida neste artigo destinarse-ão ao financiamento do Programa de Crédito
Multisetorial.
Art. 2" A operação referida no artigo anterior
tem as seguintes caracterfsticas:
a) Mutuário: Banco Nacional de Desenvolvi·
mento Económico e Social - BNDES;
b) Garantidora: República Federativa do Brasil;
c) Mutuante: The Export lmport Bank of Japan
-JEXIM;
d) Pedido: formulado pelo Presidente do
BNDES (F.3);
e) Valor: equivalente, em ienes, a até
US$300,000,000,00 (trezentos milhões de dólares
norte-americanos), de principal, em duas tranches, a
saber. Tranche A: US$210,000,000.00 (duzentos e
dez milhões de dólares norte-americanos), alocados
JEXIM;
e
Tranche
8:
diretamente
pelo
US$90,000,000.00 (noventa milhões de dólares norte-americanos), alocados por instituições financeiras
privadas japonesas;
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f) Rnalidade: financiar o Programa de Crédito
Multisetorial.
Art. 3° As condições financeiras básicas da
operação são as seguintes:
a) Prazo Total: vinte anos;
b) Carência: quatro anos e meio;
c) Juros: a maior taxa que prevalecer na data
em que cada desembolso ocorrer, entre:(i) Japanese
Long-Term Prime Lending Rate e (ii) Fiscal lnvestment and Loans Program Rate, acrescida de 0,2"/o
(zero vfrgula dois por cento);
d) Comissão de Crédito: 0,25% a.a. (zero vfrgula vinte e cinco por cento ao ano) sobre a parcela
não utilizada do financiamento, contado da data de
efetivação do contrato;
e) Taxa de Administração(IDB FEE): 0,1%
(zero vfrgula um por cento) do valor do financiamento;
f) Despesas Gerais: as razoáveis, limitadas a Y
4.500.000 (quatro milhões e quinhentos mil ienes);
g) Juros de Mora: 1% a.a. (um por cento ao
ano) acima da taxa operacional;
h) D_o Pri_ncipal:_ em trinta-~ duas parcelas semestrais, consecutivas e iguais, vencendo-se a primeira seis meses após a data prevista para o último
desembolso;
I) Condições de Pagamento:
- dos Juros: semestralmente vencidos;
- da Commitment charge: semestralmente vencida, sendo a primeira parcela após a emissão do
Certificado de Autorização;
-da Taxa de Administração: a primeira parcela
após a emissão do Certificado de Autorização; a segunda doze meses após a data do primeiro desembolso; e a última vinte e quatro meses após a data
do primeiro desembolso;
- das Despesas Gerais: após a emissão do
Certificado de Autorização, mediante comprovação,
devendo ser pagas em reais, exceto aquelas incorridas no exterior que só possam ser pagas em moeda
estrangeira.
Parágrafo único. Não poderão ser ressarcidas
despesas incorridas pelo credor relativas a viagens
e diárias, serviços técnicos ou jurfdicos ligados à
presente operação de crédito, quando revestidas de
seu interesse exclusivo.
Art. 4° A contragarantia do BNDES à União na
operação referida nesta Resolução consistirá da
caução de ações do Banco do Brasil S/A e da Petró-

----------------------------------------
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1° Secretário, em exercfcio, Senador Valmir Gampeleo Brasileiro 5/A - Petrobras, de propriedade da
BNDES Participações S/A - BNDESPAR, subsidiálo.
ria integral do BNDES, em valor suficiente para resÉ lido e aprovado o seguinte:
sarcir o Tesouro Nacional por eventual desembolso
REQUERIMENTO Nil278, DE 1997
que venha a fazer para honrar o contrato celebrado
nos termos autorizados por esta Resolução.
Nos termos do art. 321, do Regimento Interno,
2
Art. 5 A autorização concedida por esta Resorequeiro a dispensa de publicação, para imediata
discussão e votação, do Parecer referente à redação
lução deverá ser exercida no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias, contado a partir da data de
final do Projeto de Resolução n• 46, de 1997 (apresua publicação
sentado como conclusão do Parecer n2 105, de
Art. 62 Esta Resolução entra em vigor na data
1997, da Comissão de Assuntos EconOmicos), que
de sua publicação.
autoriza a República Federativa do Brasil a conceder
O SR. PRESIDENTE (Antonio Gartos Magalhães)
garantia à operação de crédito externo no valor em
-Os pareceres vão à publicação.
ienes equivalente a até trezentos milhões de dólares
norte-americanos, de principal, entre o JEXIM e o
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
2
Sr. 1 Secretário, em exercfcio, Senador Valmir
Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e
. - - -Social.
Campelo.
Sala das Sessões, 22 de abril de 1997.- RaÉ lido e aprovado o seguinte
mezTebeL
REQUERIMENTO Nil277, DE 1997
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães)
Senhor Presidente,
- Aprovado o requerimento, passa-se à votação da
redação final.
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação, para imediata
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
discussão e votação, do Parecer referente à redação
pennanecer sentados. (Pausa.)
final do Projeto de Resolução n• 45, de 1997 (apreAprovada.
sentado como conclusão do Parecer n• 104, de
A matéria vai à promulgação.
1997, da Comissão de Assuntos Económicos), que
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães)
autoriza o Governo do Estado da Bahia a contratar
-Volta-se à lista de oradores inscritos.
operação de crédito externo com a garantia da República Federativa do Brasil, junto ao Banco InternaConcedo a palavra ao nobre Senador Sebascional para Reconstrução e Desenvolvimento tião Rocha, por cinco minutos, para uma comunicaBIRD (Banco Mundial), no valor de cem milhões de
ção inadiável.
dólares norte-americanos, equivalentes a cento e
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT·AP.
três milhões e novecentos mil reais, em 31 de dePara uma comunicação inadiável. Sem revisão do
zembro de 1996, cujos recursos serão destinados ao
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o
financiamento parcial do projeto de gerenciamento
Brasil e o mundo acompanharam de forma estarrecida infra-estrutura municipal da Bahia, no âmbito do
da o episódio ocorrido aqui em Brasma que culminou
Programa de Desenvolvimento Urbano Regional com a morte de um fndio da tribo Pataxó. Crime
PRODUR.
esse ocorrido na madrugada de domingo e praticado
por jovens da classe média de Brasflia.
Sala das Sessões, 22 de abril de 1997. - Waldeck Omelas.
A imprensa toda tem trazido a repulsa de centenas de brasileiros, do Presidente da República, daO SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães)
queles que lidam com direitos humanos. Quero ex- Aprovado o requerimento, passa-se à votação da
pressar, neste momento, a minha repulsa e a minha
redação final.
indignação, Sr. Presidente. Realmente, um crime
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
dessa natureza, protagonizado por pessoas que
permanecer sentados. (Pausa.)
aparentemente não tinham nenhum motivo que puAprovada.
desse justificar tamanha monstruosidade, tamanha
A matéria vai à promulgação.
barbárie, tem que ser condenado, tem' que merecer
a repulsa e uma severa punição das autoridades
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães)
brasileiras.
-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
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Várias facetas desse crime podem ser analisadas. Primeiramente, ele é fruto da miséria que grassa hoje no Pafs; no lugar daquele fndio, poderia estar qualquer outra pessoa, sobretudo da camada
mais humilde, que vive em penúrra absoluta como
milhares de brasileiros. Estava lá um fndio, cuja história todos nós já conhecemos. Um outro aspecto é
que o crime resultaria desse abismo que separa as
classes sociais no Brasil e que afasta a elite da população mais humilde e mais pobre. De outro lado,
demonstra a violência e a impunidade.
Para que esses jovens tomassem uma iniciativa como aquela, certamente tinham esperança de
ter cobertura, de ser protegidos pelo manto da impunidade.
Sr. Presidente, o que a Nação espera, o que o
mundo espera, o que todos nós, que defendemos
com muita força e determinação os direitos humanos, esperamos é uma punição exemplar. Felizmente, os responsáveis por esse crime hediondo foram
presos em flagrante e estão detidos. E deverão merecer da Justiça, como disse, uma punição severa,
exemplar, para que crimes como esse não mais
aconteçam.
Aqui mesmo em Brasma, a imprensa noticiou
que outras duas mortes como essa aconteceram
nos últimos meses. O que demonstra uma determinada organização no sistema de gangue que pratica
esse tipo de crime na cidade.
Em São Paulo, a imprensa noticiou que pelo
menos dois crimes semelhantes ocorrem mensalmente, e nem sempre os culpados são encontrados
e podem ser punidos.
É mais triste ainda saber que se trata de um fndio - que como tantos outros brasileiros e sobretudo
os fndios Pataxós vivem numa situação de penúria,
de quase miséria absoluta - que estava em Brasma,
lutando para obter a legalidade da área onde vivia.
Af entra o papel do Governo. Não é que queiramos colocar esse tipo de culpa no Governo, responsabilizá-lo por todas as mazelas do Pafs. Temos a
consciência de que a responsabilidade do Governo
astá na falta de agilidade, na determinação à Funai
para que tome a iniciativa e aja com brevidade, no
sentido de dotar as àreas indfgenas- principalmente
essas - de legalidade. E ar aventa-se até a responsabilidade do próprio Supremo Tribunal Federal no
retardamento de ações que tramitam nessa Casa de
Justiça, o que teria servido de motivação para a vinda desses índios a Brasília.
Não tenho dúvida, Sr. Presidente, de que o que
motivou esse crime foi um sentimento de monstruo-
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sidade que logicamente tomou conta dessés jovens,
que,-âe-qualquer forma, por um vfcio de formação
ou de educação, tomaram, naquela madrugada, a
triste iniciativa de cometer esse crime hediondo.
O que se espera, como já disse, é a punição
severa, exemplar e rápida dos culpados pelo crime
brutal que cometeram aqui em Brasma.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, S..-s Senadoras e Srs. Senadores, peço
a atenção para o assunto que trago; que é de extrema gravidade e de extrema importância.
O Senado, que vive os últimos dois meses com
a discussão da CPI dos Precatórios e que, sem dúvida nenhuma, chama a atenção de toda a sociedade
brasileira, precisa discutir os seus métodos também
ao aprovar os empréstimos para os Estados.
Sou Relator de um pedido de empréstimo do
Paraná junto ao Banco Mundial para um programa
chamado "Paraná- 12 meses". De autoria do Senador Roberto Requião, um requerimento foi apresentado à Comissão de Assuntos EconOmicos e que sobrestou a tramitação do referido projeto, até que o
Governo do Paraná forneça informações a respeito
do acordo firmado com a Renault e com a Chrysler.
Penso que é de interesse de todos os Senadores conhecer um pouco sobre esse acordo, embora
o Governo do Paraná se negue a fornecer os protocolos oficialmente. A imprensa do Paraná divulgou
que, até com direito a festa com champanhe francês, parte da elite do Estado do Paraná comemorou
a conquista da Renault, sem saber que, na verdade,
foi uma compra.
Tenho em mãos parte do balanço da Renault,
publicado no dia 9 de abril no. Diário Oficial, pela
empresa Emest & Young. Diz a nota técnica, item 10
do balanço:
Empréstimos
Em- 1:Cde março de 1996 foi firmado
Protocolo de Acordo entre a Renault do Brasil Automóveis S.A. e o Fundo de Desenvolvimento EconOmico (Estado do Paraná),
pelo qual a Companhia recebe recursos a titulo de empréstimos, com prazo de vencimento de 10 anos, sem juros ou atualização
monetária. O início do pagamento está previsto para junho de 2006.

~~-~~
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Na verdade, Sr. Presidente, é uma carência de
dez anos, porque apenas no mês de junho de 2006,
portanto dez anos após a assinatura do contrato, é
que a Renault começará a pagar esse empréstimo,
sem juros e sem correção monetária. É muita confiança no Plano de Estabilização Económica! Porque, sem juros e sem correção monetária, qualquer
um montaria uma fábrica de automóveis no Estado
do Paraná, qualquer um de nós, qualquer cidadão
brasileiro, não precisaria ser a Renault. Ela está, na
verdade, recebendo a fábrica de graça, como presente dado pelo Governo do Estado do Paraná. É
um escândalo, Sr. Presidente, que precisa ser apurado!
. Eu, que até agora mantinha uma posição de
espera com relação à resposta do requerimento do
Senador Requião, coloco-me agora, junto com a Comissão de Assuntos Económicos, na posição de
aguardar essa resposta. Sem ela, como Relator, não
colocarei o relatório para ser votado, porque esse dinheiro está fazendo falta, sim, ao Estado do Paraná,
que consome hoje mais de 80% das suas receitas lfquidas com folha de pessoal, coisa que historicamente nunca ocorreu lá.
Perguntam alguns: por que a imprensa não divulgou esse verdadeiro escândalo que a Renault fez publicar em seu balanço? Talvez, Sr. Presidente, os m:rneros
justifiquem, pois o Governo do Paraná gastou em publicidade, em 1996, R$105 milhões, para civulgar o que
não fez, como se tivesse feito, e para esconder o que
fez. Aqui está a prova do que está sendo feito com o linheiro do contribuinte do Estado do Paraná.
O que tem esse fato a ver com as contrapartidas exigidas pelo projeto que estamos votando no
Senado Federal? Tem a ver porque, sem esse dinheiro, o Estado não dará conta de oferecer a contrapartida exigida pelo Banco Mundial, assim como
não dará conta de oferecer contrapartida a outros
empréstimos que estão sendo solicitados, como se
nada estivesse ocorrendo. E aqui está uma publicação oficial do Diário Oftclal.
Sr. Presidente, eu tinha de registrar esse fato
grave para que os Senadores, principalmente aqueles que fazem parte da Comissão de Assuntos EconOmicos, passem a analisar com mais profundidade
os pedidos de empréstimos dos Estados. Está sendo doada pelo Estado do Paraná uma fábrica de automóveis à Renault.
Eu gostaria que o Governo daquele Estado tivesse essa mesma liberalidade e generosidade com
os agricultores e empresários que investiram e querem investir para gerar empregos no Paraná.
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Esse dinheiro vai fazer falta ao desenvolvimento do Estado e vai fazer muita festa em Paris.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Lauro Campos.
O SR. LAURO CAMPOS (Bioco-PT-DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, o comentarista televisivo Arnaldo Jabor está decepcionado
com o êxito da caminhada dos sam-terra e com o
fantástico comfcio feito na Rodoviária de BrasRia,
que reuniu 80 mil trabalhadores sem emprego, funcionários sem vencimentos, doentes sem tratamento, que fez convergir para a estação rodoviária
a insatisfação que há muito tempo se tomava incontida na consciência dos brasileiros e dos brasilienses.
O Ministro . RaiJI Jungmann, que não tem o
hábito de particiPar de movimentos populares, de
partidos com penetração na marcha, previu que o
Movimento dos Sem-Terra iria reunir um número parecido com os dos sócios do Rotary ou do Uons
Club. Muito decepcionados ficaram, sem dúvida, o
Sr. Ministro da Reforma Agrária, assim como Sua
Excelência o Presidente da República, pois jamais
esperavam que a multidão enchesse as estradas e
desse, no dia 17 deste mês, uma demonstração de
consciência rebelada, de um desejo de transformação pacifica - tranqüila mas com segurança -, de
afirmação da vontade organizada da sociedade
diante de um Governo que se encastela e se distancia do mundo real e que comete, portanto, erros de
julgamento, como os prognósticos feitos pelo Ministro Raul Jungmann e outras autoridades deste Governo.
Pois bem, a tranqüilidade do Movimento, a sua
organização, as suas manifestações firmes e tranqüilas, serenas, invencfveis e inarredáveis, fiZeram
com que alguns setores mais reacionários, que não
desejam esses movimentos e se assustam e temem
a massa, falassem por intermédio do Sr. Arnaldo Jabor, no dia 17 do corrente, na Televisão Globo, que
vários carrapatos se reuniram aos trabalhadores
sem-terra. "Carrapatos, senadores carrapatos, deputados carrapatos, e arrancava os carrapatos e julgava os carrapatos•, dizia esse Sr. Arnaldo Jabor,
mostrando a sua decepção, a sua revolta diante do
êxito dos trabalhadores sem terra.
Passo a ler a minha resposta a es5a demonstração feita através da TV Globo pelo Sr. Arnaldo Jabor:
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'Neste final de semana prolongado,
com muito tempo para jogar fora, lembreime de Arnaldo Jabor, ex-intelectual, ex-jornalista, ex-esquerdista, ex-digno. O MST
saiu pelas estradas desfalcado dos 57 participantes tombados sob o império de FHC.
Nos últimos dez anos, foram mais de 850 os
trabalhadores sem terra que caíram sob as
balas dos jagunços a soldo dos amigos e
simpatizantes de Arnaldo Jabor. •
A lei protegeu todos esses criminosos, esses
jagunços - essa lei que devemos respeitar. Quando
a respeitamos, ela transforma em impunidade o crime contra as minorias.
'A Igreja do Caminho, a da opção preferencial pelos pobres, rebelou-se contra o
fausto, a riqueza egoísta, a subserviência da
consciência ao ritual desalmado, à liturgia
dos gestos vazios. Em Puebla e Medellín se
inicia um movimento de uma Igreja que deseja voltar à estrada, imiscuir-se com a vida
real, que deseja sofrer as durezas de uma
caminhada de pés descalços, participar das
agruras dos oprimidos, sentir as carências e
os temores dos trémulos desempregados,
compartilhar do sereno que a noite faz peneirar sobre os sem-teto, estender as mãos
da extrema solidariedade sobre os que tombaram assassinados pela fome, suicidados
pelo desespero, loucos de desesperança.
Eu vi suas batinas desbotadas, marrons
umas, pretas outras, movidas pelos pés enfiados em sandálias, irmãs das usadas pelos
trabalhadores sem terra. Solidários, marcharam unidos, sacerdotes da humildade e profetas da rebelião, todos agentes do inconformismo. Os antigos vínculos que os unem
são os eternos laços constituintes da sociedade humana e, por isto, de cada ser humano particular, animal político, essencialmente social.
O bom julgador por si julga. Jabor optou pela grana da Globo, pela exposição
narcísica no vídeo, pela simpatia de Sua
Majestade, o Presidente, e, para manter o
seu emprego e seus aconchegas, se coisifica, faz qualquer coisa. Como uma personagem de Kafka, passa a ver o mundo, a sociedade, as relações sociais como se pertencessem ao universo pelo qual optou, o
mundo dos insensíveis e dos desumanos.
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Por isto, o almofadinha da Globo vê, na solidariedade aos trabalhadores sem terra, gestos, amplexos, amor, entusiasmo entre 'carrapatos'.
Desesperados com a invasão de cem
mil 'carrapatos', as minorias sem sensibilidade e sem programa regridem e agridem.
Têm medo de que os sem-emprego, semteto, sem-aposentadoria, sem-saúde, semterra, sem tudo, sem nada, venham a exigir
de volta o sangue que lhes foi sugado. Deliram e, em seus delírios medrosos, enxergam nos ·andarilhos solidários imensos 'carrapatos', ávidos de justiça, sequiosos de recuperar o sangue que lhes foi roubado .. Calma, Jabor. O último ato dos trabalhadores
sem terra, em Brasflia, será a doação voluntária de sangue para aqueles que, nos hospitais, necessitam ainda mais do que eles.
Os 'carrapatos' ficaram de fora da grande
festa cívica, comentando raivosamente o sucesso do evento do qual não participaram
por penúria e pobreza de espírito.
O grande perigo que corre a sociedade
brasileira, dominada pela mídia oficial e pela
inconsciência, é a da promoção da mentira,
da covardia e do cinismo triunfantes em modelo de conduta, num imperativo categórico,
macunaímico, jabórico. Aqueles que desceram de carro a rua lateral da Catedral de
Brasflia, às dez e meia do dia 17 de abril,
talvez tenham visto um velho trOpego, se
equilibrando no parapeito da subida que
leva ao nível da Esplanada, lutando para se
aproximar de um dos três rios de gente que
fluíam e confluíam em direção à Rodoviária.
Esse homem da terceira idade é um dos Senadores que Jabor identifica como 'carrapato'. Eu fui o 'carrapato' mais votado em Brasflia, nas últimas eleições. Tenho um mandato de mais seis anos pela frente. Estou
com sessenta e oito anos de uma vida que
sei digna. Não disputarei mais nenhuma
eleição. Não preciso de votos nem dos semterra, nem dos sem-vergonha, e, por isto,
não pedirei o voto do Jabor. Estou pagando
os votos que recebi sem ter comprado nenhum. Não fui lá para tirar proveito, para
'carrapatear' o prestfgio de ninguém. Fui,
sim, para pagar, para cumprir um dever cívico, obedecendo a um imperativo de minha
consciência polftica, social e individual. Se lá
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não estivesse, teria de pagar um preço muito grande, qual seja o de me igualar a um
Jabor qualquer, distante, associai, apo!ftico
e bajulador do prfncipe. •
O Sr. Eduardo Supllcy - Permite-me V. Exum aparte?
O SR. LAURO CAMPOS - Pois não, é com
prazer que o faço, ao encerrar essa primeira parte
do meu pronunciamento.
o Sr. Eduardo Supllcy- Senador Lauro Campos, em primeiro lugar, quero expressar a minha solidariedade ao teor do pronunciamento de V. Ex-, registrando a importância da Marcha dos Trabalhadores Sem Terra pela Reforma Agrária, Emprego e
Justiça. Captou bem V. Ex- o que foi o sentido dessa marcha e de como ela acabou sendo recebida e,
tão bem recebida, pela população do Distrito Federal, a exemplo do que ocorreu em todos os municfpios, mais de cem, por onde passaram - e, se contarmos os povoados e vilas, mais de duzentos. Foi
crescendo o apoio da população conscientizada
cada vez mais sobre a justeza daquilo que estão
propondo os trabalhadores do Movimento dos SemTerra. Conseguiram colocar na pauta da discussão
da sociedade aquilo que é flagrante: a importância e
a necessidade premente de reverter um quadro
onde os 2,6% maiores proprietários da terra, de imóveis no Brasil detêm cerca de 57%, mais da metade
de todas as propriedades rurais. V. Ex- também faz
uma crítica justa ao comentário do cineasta Arnaldo
Jabor. Arnaldo Jabor, de alguma maneira, está-se
tomando o primeiro porta-voz, o maior defensor do
Presidente Femando Henrique Cardoso. Não importa o que o Presidente faça, está ali Arnaldo Jabor a
defendê-lo. Mas até mesmo ele, tais como todos nós
e a sociedade brasileira, viu a importância do Movimento dos Sem-Terra e soube registrá-la. Mas Ar·
naldo Jabor quis censurar, comparar a 'carrapatos'
os parlamentares, os dirigentes de entidades sindi·
cais, os Senadores, que, convidados pelo Movimento dos Sem-Terra, resolveram- e, gostaria de dizer,
resolvemos - estar junto a eles, expressando nossa
solidariedade. Bem salienta V. Ex- que não se sentiria bem se não tivesse atendido ao convite formula·
do por eles. Quero registrar, em alto e bom som,
que, se convidado pelo Movimento dos Sem-Terra
para estar junto a eles, não apenas no dia dessa
Marcha, mas em tantas outras ocasiões que tenho
sido convidado, teria vergonha se não atendesse ao
convite, porque, nesse caso, não estaria cumprindo
com meu dever. Quando, em 1976, 1977, 1978,
1979, 1980, e daí por diante, estive junto com ·aquec ·
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le que foi sociólogo, candidato ao Senado, Senador
suplente e, hoje, Presidente da República; quando
com ele, Teotónio Vilela e tantos outros parlamentares estivemos juntos no ABC, nos solidarizando com
os metalúrgicos qué faziam greve contra os abusos
cometidos pelas.empresas multinacionais, que detinham todo o apoio do aparato do Estado através da
polfcia, já que o então governador Paulo Maluf mandava que a policia batesse nos metalúrgicos, ou o
então Ministro do Trabalho determinava a intervenção no sindicato, ou, ainda, os próprios órgãos ~
justiça determinavam a prisão dos dirigentes sindicais. Naquela época, os metalúrgicos pediram que
muitos intelectuais e parlamentares estivessem presentes e juntos naquela batalha. Naquela ocasião, o
hoje Presidente Fernando Henrique Cardoso resolveu se solidarizar com eles. Seguiu - e ele próprio
testemunha isso, o chamado de TeotOnio Vilela.
Quando no ano passado houve aqui a homenagem
ao ex-Senador Teotónio Vilela, o próprio Presidente
Fernando Henrique Cardoso recordou esses momentos. Acrescentou Sua Excelência que não se
sentiria bem se não seguisse TeotOnio Vilela. Para a
atitude do intelectual - então suplente de senador de solidarizar-se com os metalúrgicos que galvani·
zavam o apoio da oPinião pública, Arnaldo Jabor
não teve palavras. Não disse que Fernando Henri·
que Cardoso estaria sendo um carrapato. Sua Excelência ali estava cumprindo com o que mandava os
seus sentimentos. a sua consciência, a sua vontade
de estar solidário aos metalúrgicos. Da mesma maneira, V. Ex- cumpriu com o seu compromisso ao estar presente na marcha do Movimento dos Sem-Ter·
ra, Senador Lauro Campos.
O SR. LAURO CAMPOS- Muito obrigado, nobre Senador Eduardo Suplicy, pelo aparte que contribui para ilustrar e ratificar parte do meu pronunciamento e para engrandecê-lo.
o Sr. Ademlr Andrade- V. Ex- me permite
um aparte, nobre Senador Lauro Campos?
O SR. LAURO CAMPOS - Pois não, nobre
Senador Ademir Andrade.
O Sr. Ademlr Andrade- Senador Lauro Campos, em primeiro lugar, desejo me congratular com a
manifestação de V. Ex-. Em segundo lugar, quero dizer da minha indignação com aquilo a que assisti
naquela quinta-feira à noite, no Jornal Nacional, da
TV Globo. Refiro-me ao pronunciamento desse nem sei como me referir a uma pessoa tão cretina,
tão mentirosa, tão cínica e tão enganadOra - Amai·
do Jabor. É lamentável, Senador Lauro Campos, é
·realmente lamentável não termos o espaço nem o
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tempo que ele tem na televisão Globo. O que ele
disse foi uma mentira deslavada, foi uma mentira de
alguém que vende a sua palavra e que vende a sua
capacidade. Portanto, a classificação de carrapato,
de oportunista, de alguém que suga o sangue alheio
não cabe a ninguém melhor do que a ele próprio.
Esse cidadão Arnaldo Jabor não passa de um grande cretino, porque ele tenta passar ou ele passa à
opinião pública nacional uma coisa que não tem nenhum fundamento de verdade. Nós estávamos no
movimento porque somos parte desse movimento.
Nós nascemos com esse movimento e fomos eleitos
pelas pessoas que dele participam. Não fomos,
como aqueles que defendem o Sr. Arnaldo Jabor,
eleitos com dinheiro de UDR, ou de banqueiros, ou
de multinacionais. Fomos eleitos com os votos daquelas pessoas que estavam aqui. Quem·não pode
estar no meio deles é ele, Arnaldo Jabor. Quem não
pode estar no meio deles são aq:Jeles a quem ele
defende. Esses, sim, não podem estar no meio dos
sem-terra. Um ou dois ou três Deputados do PSDB
tiveram a infelicidade de participar do movimento,
até porque tiveram vontade de fazê-lo. E eles foram
totalmente hostilizados pela massa. A massa não os
queria ali, pois não acreditava neles. Nós fomos
bem-vindos. Acompanhamos as lideranças desse
grande movimento do Brasil junto ao Presidente do
Senado e ao Presidente da Câmara. Eles declararam publicamente que necessitavam da nossa presença e do nosso apoio. Um cidadão cretino, cínico
e mentiroso como o Sr. Arnaldo Jabor, que vende
mentira à televisão, ele, sim, é carrapato e deveria
dizer quanto está ganhando para se prestar a esse
papel ridículo de passar uma imagem falsa à sociedade brasileira. Muito obrigado.
O SR. LAURO CAMPOS - Agradeço o brilhante aparte de V. Ex- que vem somar-se às opiniões
por mim expandidas e fortalecê-las.
A Sr- Marina Silva - Nobre Senador Laura
Campos, V. Ex" me concede um aparte?
O SR. LAURO CAMPOS - Cor"lCedo o aparte à
nobre Senadora Marina Silva.
A Srl Marina Silva - Senador Lauro Campos,
V. Ex" expõe suas idéias com paixão e coerência.
No decorrer de sua vida, tem-se dedicado, do ponto
de vista acadêmico, às causas sociais e à modificação das estruturas injustas deste País. Veicular nos
meios de comunicação que somos oportunistas, que
estávamos querendo sugar a força do Movimento
Sem-Terra, foi uma atitude, no mínimo - para ser
educada - de incompreensão. Fico imaginando permita-me o Senador Romeu Tuma - se houvesse
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uma manifestação nacional dos policiais federais e
se esses identificassem na pessoa do Senador Romeu Tuma um interlocutor para encaminhar suas
demandas. Seria o Senador Romeu Tuma qualificado com esses adjetivos? Talvez não. Imaginemos
então as manifestações, que muitas vezes ocorrem,
da Federação do Comércio, da Federação das Indústrias, das quais parlamentares que representam
o setor empresarial participam. Esse parlamentares
comparecem a festas ou a seminários e encaminham as demandas democraticamente, mas nem
por isso os qualificamos com esses adjetivos. São
interlocutores, pessoas que representam segmentos
sociais aos quais pertencem ou com os quais se
identificam. No nosso caso, são esses os segmentos
sociais com os quais nos identificamos. E não vejo
como oportunismo o fato de termos sido convidados.
Eu, se não tivesse sido convidada pelo Movimento
dos Sem-Terra, estaria lá, nem que fosse a última
da fila. Como não tenho 'pinta' de senadora, as pessoas nem descobririam que se tratava da Senadora
Marina Silva. Anonimamente, eu estaria ali presente.
Em alguns momentos, se os homens não falarem,
as pedras falarão; se os homens não se manifestarem, as flores se manifestarão. Por isso estávamos
ali. E muitas pessoas, mesmo as que não estão engajadas nessa luta, participaram. Fiquei feliz quando
o Presidente da Câmara dos Deputados assinou a
bandeira dos sem-terra, um compromisso pela reforma agrária. Fiquei feliz quando o Presidente do Senado recebeu os sem-terra e, da forma sincera que
lhe é peculiar, disse: aquilo que é da minha competência eu encaminharei; aquilo que não posso fazer,
já digo de pronto. É dessa forma que se constitui a
democracia. Não se pode fazer dessa discussão
motivo para que um bando de oportunistas se promova, quando do outro lado estão aqueles que querem que as coisas aconteçam normalmente, pelo
bom encaminhamento da lei. Ouvi o pronunciamento
do Senador Pedro Simon. Oh! Senador L.auro Campos, o quanto já vi essa Constituição ser pisoteada!
No meu Estado, 46% da população é analfabeta, e a ·
Constituição diz que todos têm direito à educação de
boa qualidade; em vários municípios, há um só médiCo para cuidar- da saúde de mais de 30 mil pessoas, e a Constituição diz que todos têm direito à
saúde. Eu poderia elencar vários casos, inclusive o
dos seringueiros, que têm uma renda mensal de
R$13,00 quando a Constituição diz que o trabalhador deve receber pelo menos o salário mínimo. Com
estas -pàlavras, não quero expressar nenhurn tipO de
rancor. Não me sinto ofendida por aqueles que dis-
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saram que a Senadora Marina Silva estava sendo
oportunista no Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra. Sinto-me parte dessa luta, porque, como
já disse anteriormente, em mim nasciam os dentes
quando comecei a dela participar. Eu tinha 17 anos
quando, num curso da CPT, conheci o Chico Mendes. A partir daf, nunca mais deixei de fazer parte
dessa luta. Quero que os meus netos e filhos sintam
orgulho da mãe e da avó que tiveram, porque, naquele dia, eu também estava lá. Muito obrigada.
O SR. LAURO CAMPOS - Nobre Senadora
Marina Silva, não tenho dúvidas de que V. Ex& se
formou nesse cadinho que faz e que cria um nfvel de
consciência social, polftica e humana, manifestado
por V. Ex& em todos os seus pronunciamentos.
De modo que só mesmo a inveja, o ran.cor daqueles que não podem presenciar a conscientização
do povo, a organização dos trabalhadores sem terra,
a sua manitestação pacffica, somente aqueles que
se exasperam diante desse movimento podem invectivar Senadores da altura de V. Ex&, da dimensão
do Senador Eduardo Suplicy - que estava lá, mas
também estava na década de 70, nos movimentos
sociais de São Paulo - ou deste modesto Senador
que agora ocupa a tribuna, que, desde 1973, procurou organizar uma associação dos professores da
Universidade de Brasília diante dos ataques diários,
da perseguição contfnua partida da reitoria militar da
Universidade de Brasflia.
Assim, só mesmo os olhos vermelhos de inveja
e de rancor podem ver nos nossos gestos, numa solidariedade que manifestamos, algum interesse espúrio.
Muito obrigado, nobre Senadora.
Concedo aparte ao Senador Romeu Tuma.
O Sr. Romeu Tuma- Senador, agradeço a V.
ExA por ter-me concedido o aparte. Não quero interromper seu brilhante discurso. Entretanto, em virtude da referência feita pela nossa querida Senadora
Marina Silva sobre a possibilidade de eu vir a liderar
um movimento reivindicatório dos policiais, queria
aproveitar este espaço, Senadora, para homenagear
os policiais do Brasil, porque ontem foi o Dia do Policial, que, na lembrança dos brasileiros, é o Dia de
Tiradentes. No dia de ontem, tive a oportunidade de
acompanhar as cerimônias em Ouro Preto e de fazer minhas orações e reverências ao policial brasileiro. Hoje, provavelmente por ações de alguns policiais malformados, indignos de pertencerem à instituição, esta sofre, como um todo, uma pressão e um
desprezo de parte dos Governadores e de uma parte da sociedade. Se os Governadores tivessem a vi-
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são administrativa de melhor investir nas instituições
policiais, pagando salários razoáveis para que a seleção fosse bem feita, provavelmente, esses policiais teriam como formação a missão que a própria
Constituição lhes atribui. Todavia, quero agradecer o
convite que a Senadora Marina Silva e o Senador
Eduardo Suplicy me fizeram no dia do recebimento
daqueles que vieram em marcha - o chamado Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Recebi
o convite emocionado, Sr. Senador. Foi, inclusive,
motivo de uma brincadeira simpática e carinhosa do
Senador Ademir Andrade, quando, ao lado dos Senadores Eduardo Suplicy e Marina Silva, convidavam-me para comparecer à porta da ig"reja a fim de
receber o Movimento. Não fui, entretanto, porque a
CPI dos Trtulos Públicos havia me designado para,
juntamente com o Senador Roberto Requião, ir ao
Paraguai em missão de investigação daquela Comissão. Contudo, de longe, de Assunção, acompanhamos toda a movimentação, todas as entrevistas
das autoridades com os Uderes do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra. Assim, aqui fica o
meu agradecimento à Senadora Marina Silva pelo
convite e à sua referência à minha pessoa. Espero,
qualquer dia desses, liderar os policiais cuja profissão abracei por mais de quarenta anos, permanecendo na ativa, apenas licenciado para exercer minha atividade de Senador.
O SR. LAURO CAMPOS - Agradeço a V. Ex&
o aparte tão proveitoso que acaba de proferir a Senadora Marina Silva.
Sr. Presidente, consulto à Mesa para saber de
quantos minutos disponho.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocfnio) - Dispõe V. Ex& de mais 15 minutos.
O SR. LAURO CAMPOS - Pretendo não usálo até o término.
Sr. Presidente, existe um outro tema que está
relacionado com este que acabo de tratar. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra retornou de Brasflia, deixando cerca de mil de seus representantes.
Não houve uma agressão; não houve um desregramento por parte deles; não houve nenhuma
contravenção. Nada! Uma marcha de seres morigerados, de seres civilizados. Ao deixarem Brasma,
cinco brancos que se intitulam civilizados, educados,
treinados no nosso sistema educacional, às 5 horas
da madrugada, aproveitaram a presença de um fndio que dormia, descansava da sua luta 'pela reivindicação de um pedaço de terra como membro dos
Pataxó Hã-Hã-Hãe do sul da Bahia e fizeram aquilo
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que consideram uma brincadeira: despejaram um liquido, álcool ou tlner em cima do ser humano que ali
dormia e puseram fogo no seu próximo.
Esses são os civilizados, são aqueles que têm
um sistema jurídico, um sistema educacional, um
sistema de saúde para protegê-los e resguardá-los!
Mais que isso: há poucos dias, um companheiro
deles, da mesma faixa etária, da mesma extração S<r
cial, passou em cima de um pobre pedreiro na Penlnsula Norte. Esse jovem não prestou socorro à vitima, e a
juiza disse que essa falta de socorro não tinha importancia porque a vitima já estava mortal Essa mesma juiza
afirmou que aquele jovem era mt.ito bonito. Os bonitos
não vão para a cadeia, estão fora do alcance da lei. Em
que Pais vivemos? Que sociedade clnica, parcial, excludente e desalmada é esta? Sim, vamos ~r à lei,
sim, a esta que nos resguarda e que nos protege.
Nos anos 50, li um livro de Sociologia Criminal,
escrito por Southerhan, intitul~do White Cofiar Criminafity, "A Criminalidade do Colarinho Branco." Po·
rém, o autor desse conceito não considera como crime do colarinho branco apenas os crimes financeiros. Esse conceito foi deturpado aqui no Brasil. De
acordo com o sociólogo do Direito Penal que fez
essa pesquisa e emitiu esse conceito, esses crimes
todos estão na mesma conceituação. Nos Estados
Unidos, ele mostrou a dificuldade para acionar a policia nesses crimes e como ela própria é tendenciosa Mostrou como todo o sistema protege os crimes
da burguesia, os chamados crimes do colarinho
branco. Portanto, a lei não é para todos.
O lndio, vitima dessa barbaridade em Brasllia,
é companheiro de Ana Lldia, uma criança de cerca
de oito anos, que foi violentada, trucidada, por três rapazes da altlssima sociedade de BrasRia, que até hoje
se encontram, uns premiados, e muito premiados, e
outros totalmente impunes. Há tarri:lém o caso do filho
de um coronel do Exército, que assassinou e queimou,
lá no campus universitário, nossa ex-aluna da Universidade de Brasllia; o rapaz também não responde
qualquer processo, e está ao abrigo dessas instituições desumanas, perversas, parciais.
Pois bem, um lndio por mês, ou um pobre por
mês, ou um negro por mês, não importa, são vitimas
do mesmo tipo de violência. De acordo com o Hospital de Queimados de Tatuapé, em São Paulo, mensalmente uma pessoa é queimada em circunstâncias idênticas àquela que vitimou Galdino Jesus dos
Santos em Brasfiia.
Lembro-me do Professor Dan::y Ribeiro contabilizando os mortos: cinco milhões de fndios foram
trucidados no Brasil e na América.
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Antiqua, por exemplo, é uma ilha do Caribe e:tl
que não sobrou um lndio sequer, mortos que foram
para dar lugar ao trabalho forte dos negros arrancados, seqüestrados da África para fazerem a riqueza
das plantatlons americanas.
Vamos obedecer às leis! Uma lei aprovada
pela Câmara, na democratfssima Filadélfia, no principio do século passado. Vamos obedecer a essa
lei, que criou prêmio_s de U$100 por um escalpo de
um lndio adulto, U$50 pelo escalpo de uma lndia e
U$20 pelo escalpo de uma criança fndia pago a
qualquer cidadão norte-americano honesto.
A Assembléia da Filadélfia fez baixar esta lei
que criou este prêmio. Vamos obedecer a esta lei! E
é óbvio que, nesta ocasião, o mercado livre capitalista, respeitável instituição, permitiu que se vendessem e se comprassem seres humanos, que a lei afirmou que eram coisa - res. Transformou-os em coisas, sem direito algum, para que fossem melhor
comprados e vendidos, de acordo com a legislação
vigente na Inglaterra, até cerca de 1810; nos Estados Unidos, até 1865; no Brasil, até 1888.
Vender seres humanos, comprar seres humanos - a lei assegura esse diréito, garante essa ordem. E quem se rebelar contra ela obviamente merece ser condenado, merece ser apodado por aqueles que obedecem à ordem jurldica, por mais injusta
que seja.
Ora, não há dúvida alguma de que tem razão
Rudolf von Jhering, por exemplo, na sua obra A Luta
pelo Direito, e todos aqueles que mais profundamente que Von Jhering perceberam que a luta pelo direito é a luta de uma classe social por novos direitos. É
isso que dinamiza o mundo jurldico. Subverte, sim,
as leis. E se fôssemos obedecer à propriedade privada, que propriedade privada seria essa?
A burguesia destruiu a propriedade privada
feudal hereditária, nobre, para impor a propriedade
privada capitalista, burguesa. Na União Soviética,
mesmo no tempo do socialismo real, era posslvel
que se tivesse a propriedade privada dos meios de
consumo, dos artigos de uso, de uma casa na cidade, de uma dacha, de uma casa no campo e
ainda de uma área de terra garantida pela Constituição soviética, desde que não fosse utilizada
para empregar trabalho assalariado e, portanto, se
transformar em fonte de lucro e de propriedade capitalista.
Portanto, existem várias formas de propriedade e de propriedade privada e, ob•iamente, não
podemos sacralizar essa propriedade e tomá-la intocável.
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A Constituição afim~a, sim, o direito de propriedade, mas o subordina à sua utilização social, e é
obviamente anti-social o latifúndio improdutivo; é
anti-social aquela propriedade que faz concentrar como lembrou o Senador Suplicy- em 1% dos proprietários cerca de 43% das propriedades, excluindo, portanto, dessa estrutura da propriedade, o
acesso do trabalhador à terra e às condições de
vida.
Excluindo, portanto, dessa estrutura da propriedade o acesso do trabalhador à terra e às condições
devida.
Deveria também ser garantido o direito à vida,
conforme estabelece a Constituição. No entanto,
não apenas o Pataxó hã-hã-hãe foi desrespeitado
em seu direito à vida; no período de 1994 a: 1995,
123.716 casos de violência, segundo dados do Conselho lndigenista Missionário, ocorreram no Brasil;
dos 215 grupos indígenas existentes no Pais, 113
foram objeto de violência nos anos a que nos ref~ri_
mos. Entre esses casos, há tentativas de homicídio,
ameaças de morte, lesões corporais, abusos de autoridade, prisões ilegais, violações de domicílio,
ameaças de prisão, tortura e crimes contra a honra.
Nos dois últimos anos, 233 índios foram vítimas fatais de violência, segundo dados da própria Funai.
Portanto, é uma violência institucionalizada, acobertada por um sistema legal, jurídico e constitucional
iníquos.
De acordo com S. Tomaz de Aquino, na sua
Suma Teológica, qualquer cidadão tem o direito de
se rebelar contra as iniqüidades do Governo e as injustiças da lei.
O Sr. Eduardo Suplicy -V. Ex" me permite
um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocfnio) - A
Mesa observa a V. Ex", Senador Laura Campos, que
seu tempo já está esgotado e solicita que não mais
conceda apartes.
O SR. LAURO CAMPOS - Infelizmente tenho
de me privar do aparte do nobre Senador Eduardo
Suplicy que, sei, iria engrandecer meu modesto pronunciamento.
Termino, portanto, dizendo que foi muito emblemático esse acontecimento que levou a vidado índio
Pataxó porque foi praticado por aqueles civilizados,
educados, bem nutridos, enquanto os trabalhadores
sem-terra tão ameaçadores, selvagens, truculentos
que tanto abalaram o Poder constituído, voltaram tranqüilamente ao leito de onde haviam partido.
Nós que nos julgamos brancos, que nos julgamos civilizados deveríamos nos envergonhar profun-
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damente diante dessa lição de civilização real, de
humanismo realizado, de solidariedade e de amor
ao próximo.
Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Lauro Campos, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente, deixa a cadeira da presicfência, que é
ocupada pelo Sr. Carlos Patrocfnio, 211 Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Concedo a palavra ao eminente Senador Waldeck
O melas.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL-BA. Pronuncia o seguinte discurSo. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, há poucos
dias, houve o recebimento das propostas para concessão da banda B da telefonia celular.
Todavia, não é sobre a privatização do setor de
telecomunicações qüé quero falar. Quero chamar a
ãTeriÇao-aesta-ca:sa. para o1atcrde que, nesse processo em que muitas empresas se apresentaram
corno candidatas a várias áreas, uma das áreas, a
Região Norte, abrangendo o Maranhão, o Pará, o
Amazonas, o Amapá- e Roraima, não recebeu qualquer proposta.
-AhtêriormentEçjâ -tivemos, durante iodo um
ano; a concéSSão da Rede Ferroviária Federal. To-das as áreas foram concedidas, menos a abrangida
pela-Região Nordeste, por nao apresentar viabilidade económica.
Esses dois exemplos servem para nos mostrar
·glle_o J'1'l()(jêo-que·esun;emro-adotado, modelo que
precisa ser adotado não significa que o Estado, o
Poder Público e, neste particular, a União tenha condições ou deva se afastar desses setores de ativida-

des.
No caso, é evidente que as regiões menos desenvolvidas e as de menor densidade económica
não serão capazes de despertar o interesse da iniciativa privada para a concessão desses serviços
públicos. Note-se, inclusive, que o Nordeste não
está de braços cruzados assistindo a esse processo:
ainda recentemente, na Bahia, tivemos a realização
de um seminário, patrocinado pelo BID, junto a to- dos os Governos estaduais do Nordeste, em que se
diScutia precisamente o finanCiamento pnvaao a8er:viços públicos concedidos.
Queremos sim que também no Nordeste os
serviços que tenham possibilidade de se~m privatizados e de serem concEldidos que o sejam, mas faziúnos questão de afirmar a necessidade de que o
Poder Público, o Governo da União não se omita no
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atendimento às necessidades básicas das regiões
menos desenvolvidas.
Não estou dizendo, nem trazendo ao Plenário
desta Casa nenhuma novidade. Quero, a propósito,
ler aqui parte do documento que a Bancada de Senadores do Nordeste apresentou ao Presidente da
República, em março do ano passado, ou seja, há
cerca de um ano e um mês, sobre infra-estrutura,
que dizia exatamente o seguinte:

"É precária e ainda limitada a situação
do Nordeste em termos de infra-estrutura.
Surge, contudo, uma oportunidade para a
superação dessas dificuldades. Com a nova
politica de concessões e privatizações nacionalmente adotada, a iniciativa privada se
orientará para o Centro-Sul, onde existe
maior taxa de retomo para suas aplicações.
Dessa forma, a União ver-se-á livre da obrigação de realizar os investimentos que vierem a ser assumidos pelos particulares.
Abre-se, assim, a possibi:idade indiscutfvel
de o Governo Federal reformular a matriz
territorial do gasto público, orientando suas
aplicações diretas para as regiões menos
desenvolvidas, especialmente o Nordeste.
Como estamos em época de escassez de
recursos públicos, • - prossegue o documento- •sugere-se que sejam direcionados para
a Região orogramas negociados pelo Governo Federal com o BID e o Banco Mundial, recorrendo-se supletivamente ao regime de concessões sempre quando viável. •
E exemplificava o documento:
"Uma programação que mobilize
US$1,5 bilhões/ano das agências multilaterais de crédito, com a respectiva contrapartida, beneficiará o Nordeste com a contratação de US$15 bilhões em cinco anos. Tais
investimentos devem ser concentrados em
saneamento, irrigação, transportes e energia."
O meu entendimento, Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, é que mesmo no Nordeste setores
como o de energia e de telecomunicações poderão
ser atendidos via mercado. Nas áreas de transportes
e de saneamento, contudo, a presença do setor público será ainda indispensável. E no Nordeste acresce a necessidade de que a irrigação seja considerada como infra-estrutura indispensável para o desenvolvimento. O Nordeste já demonstrou a sua viabilidade, diria melhor, a sua capacidade, com a fruticultura irrigada, de atender aos desafios da globaliza-
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ção. Existem grandes possibilidades para se fazer
infra-estrutura, há necessidade dela nas regiões menos desenvolvidas. Tivemos recentemente o exemplo da hidrovia
do Rio Madeira, que acaba de ser inaugurada pelo
Presidente da República. Na referida hidrovia foi
aplicado um baixo volume de investimento, apenas
US$50 milhões, do~ quais US$28 milhões foram
bancados pela iniciativa privada. Esse empreendimento vai possibilitar uma redução do custo do
transporte da ordem de US$30,00 por tonelada no
escoamento da soja da Chapada dos Pareeis, no
Mato Grosso, que antes safa por Paranaguá e, a
partir de agora, começará a sair pelo Porto de ltacoatiara, em Manaus, no rio Amazonas. Esse investimento possibilitará a redução significativa no Custo
Brasil, a geração elástica de emprego, com baixo
custo unitário numa região que antes não participava
do processo de desenvolvimento.
Aliás, o nosso Pafs é extremamente feliz porque ainda pode gerar empregos Via incorporação de
fatores, numa época em que estamos vendo o desemprego tecr.ológico - nova forma de desemprego
estrutural -, criar graves problemas, sobretudo na
Europa e nos países desenvolvidos.
-A Hidrovia do Madeira não é um achado, não é
uma descoberta. É o Brasil desconhecido do Norte,
do Nordeste, do Centro-Oeste que está esperando
ser incorporado ao Pafs.
Tenho lutado por uma outra causa: a Hidrovia
do São Francisco, cujas propostas lançamos na Comissão Especial do São Francisco, que funcionou
aqui no Senado Federal, no ano de 1995, e que hoje
já está integrando o Programa Brasil em Ação, mas
que precisa ser executada com brevidade. É o projeto de mais baixo volume de investimento entre todos
os que integram o Programa Brasil em Ação.
Mas existem _outros _a_spectos que precisam
também ser considerados. A questão do ensino superior é outro deles.
Ainda na semana passada, tivemos a oportunidade de ler matéria paga do Conselho Federal
de Medicina e outras entidades nacionais médicas
e estaduais paulistas dizendo que o Brasil não
precisa de mais faculdades de Medicina. Tomava
como referência um dado estatístico: a Organização
Mundial da Saúde - diz a nota - preconiza um profissional para cada mil habitantes. O Brasil, na área
médica, possui cerca de 220 mil profissionais registrados. Isso dernollstra de formà ca~al que o País já
detém número suficiente de médicos - conclui o
documento.
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Ora, Sr"s e Srs. Senadores, quem argumenta
dessa forma desconhece as centenas e centenas de
Municípios do Norte, Nordeste e Centro-Oeste que
não dispõem de médicos para atender suas populações, regiões que ainda convivem com elevadas taxas de mortalidade infantil, com elevada incidência
de doenças endémicas, fruto da heterogeneidade
que marca o desenvolvimento do nosso Pafs e impede - vejam bem - que regras uniformes sejam estabelecidas.
Hoje em dia, o desequilfbrio de desenvolvimento, a heterogeneidade social e económica são tão
graves que se faz necessário que as polfticas sejam
diferenciadas e até que as leis comecem a ser diferenciadas para tratar desigualmente regiões e realidades profundamente desiguais e desequilibradas.
É o velho corporativismo que ataca novamente desejando uma reserva de mercado.
Prefiro ficar com a carta aberta ao Presidente
feita pelos estudantes e pesquisadores brasileiros
presentes à recente conferência realizada em Boston, de cuja abertura participou e foi orador o Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Depois de agradecerem ao Presidente, os estudantes brasileiros e pesquisadores participantes
daquele evento disseram em um dos pontos de sua
carta: em relação ao papel da ciência e tecnologia
no desenvolvimento económico e social do País, o
estímulo aos centros de pesquisa em regiões menos
desenvolvidas do Brasil constituirá importante instrumento para amenizar as gritantes disparidades regionais existentes e possibilitará o aproveitamento
das potencialidades oferecidas pela imensa diversidade regional brasileira. E cita um exemplo: um centro de pesquisa sobre a biodiversidade económica
poderia resultar na criação de um importante pólo
farmacêutico naquela região.
Tem razão, portanto, o Ministério da Educação
e Cultura quando procura preservar a competência
do Ministério e do Conselho Nacional de Educação
no sentido de autorizar faculdades e cursos novos
no nosso país.
Aliás, também o Presidente da Capes, Abílio
Baeta Neves, chega a essa conclusão. Em artigo
mostra que, em face do êxito da pós-graduação em
nosso país, um dos desafios que se coloca aluaimente para o sistema de pós-graduação diz respeito
ao seu acentuado desequilfbrio regional. Os cursos
estão concentrados em determinadas regiões do
país. A Região Norte responde por 1,8% dos cursos;
a Região Centro-Oeste por 3,7%; a Região Nordeste
com 11,2%; a Região Sul com 13% e a Sudeste,
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com expressiva participação de 70,3% Por isso, os
Programas Regionais de Desenvolvimento da Pósgraduação constituem uma das prioridades desta
·
gestão.
É o que diz o Dr. AbHio Baet.. Neves.
Tenho chamado a atenção para essa situação
de desequilfbrio institucionalizado. Temos convivido
com regras que, cada vez mais, fortalecem e consolidam o desequilfbrio no Pafs.
Recentemente, com base em dados da Confederação Nacional da Indústria sobre comparações
regionais, o economista Armando Avena chama a
atenção para a seguinte questão: entre 1990 e 1995,
todas as regiões do País, à exceção do Sudeste,
perderam posição relativa na formação do PIB, com
destaque para a Região Sul, que reduz a sua participação de 17,3% para 15,7%, e para a Região Nordeste, com uma redução de 13,1% para 12,5%. No
mesmo perfodo, o Sudeste amplia a sua participação de 60,8% para 62,6%, fortalecendo uma tendência de crescimento que se materializava desde
1985, quando a região mais rica do País era responsável por 58% do PIB brasileiro.
O economista faz ainda a seguinte observação: do ranklng dos dez mais importantes Estados brasileiros em volume de produto, sete estão
localizados na Região Centro-Sul, já que a entrada
do Espírito Santo deslocou o Ceará e o Mato
Grosso do Sul para posições inferiores. E apenas
Pernambuco, Bahia e Goiás representam as demais regiões do País.
Esse é o quadro, segundo dados de uma publicação da Confederação Nacional da Indústria. Por
conseguinte, é a visão do empresariado brasileiro.
Agora, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
estamos dianle de nova decisão, -que é a prorrogação do Fundo de Estabilização Fiscal, que tem, evidentemente, forte impacto sobre os Fundos de Participação dos Estados e dos Municípios.
Esses Fundos são mecanismos constitucionais
de redistribuição espacial da renda pública, donde a
conclusão de· que· os Estados e· ós Municípios mais
pobres são os que perdem mais recursos.
Precisamos, sim, encontrar uma solução definitiva para a questão do ajÜste fisCal dã União. Entretanto, enquanto isso, é preciso encontrarmos mecanismos de compensação desse sacriffcio que os Estados das regiões mais pobres têm enfrentado e que
já se prolonga, pois é a terceira vez que vamos votar
o Fundo de Estabilização Fiscal.
Os Estados têm sido chamados a tomar empréstimos. Por que a União não faz esses emprésti-
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mos em favor das regiões mais pobres? Pode ser
esse o caminho para a compensação aos Estados
das regiões menos desenvolvidas.
Não é o caso de dizer que a União não tem capacidade de investir. Ainda há pouco, o Senado
aprovou duas operações de crédito para uma rodovia importante, para uma rodovia Pecessária, para
uma rodovia - diria mesmo -, indispensável ao desenvolvimento do País, que é a Rodovia do Mercosul, obra que vai consumir 1 bilhão e 300 milhões de
dólares de investimentos. Por que não usar a concessão nesses casos? Por que dispensar a contrapartida dos Estados mais ricos da Federação?
Ao contrário, as regiões mais pobres têm ficado sem esse apoio, sem esse suporte da União. E
esse suporte é rigorosamente necessário no caso da
infra-estrutura para o Nordeste, que carece da reabilitação da sua malha rodoviária básica. Há um projeto em negociação entre o Governo Federal, o Banco
Mundial e o BID, que, entretanto, abrange apenas
estradas a serem estadualizadas e não as estradas
da malha básica, razão pela qual precisam ser contempladas dado o seu precário estado de conservação.
Também em relação ao saneamento, 0 Nordeste, 0 Norte e 0 Centro-Oeste requerem_ate_nção
maior, porque suas populações estão mais desprovidas desses serviços. No caso do Nordeste, volto a
repetir. há necessidade de que a irrigação seja contemplada com programas de investimento e considerada como infra-estrutura.
Ouço 0 Senador Ramez Tebet.
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rir-me mais especificamente ao Centro-Oeste e dentro do Centro-Oeste, destacar especialmente o Estado de. Mato Grosso _do SuL_le.DhO trocado idéias
com V. Ex", que me tem impulsionado nessa tarefa
de defender a nossa região, que possui um imenso
potencial. Há hidrovias que estão à espera de incentivos, como a do Paraná-Tietê e a do Paraguai-Paraná, e poderiam baratear o custo do frete e possibilitar a chegada dos nossos produtos além-fronteiras.
Nossa região tem um potencial turístico imenso. E o
que está acontecendo? Todos votamos nesta Casa
-V. Ex" também votou -, em nome do Brasil, uma lei
que isentou do ICMS os produtos de exportação.
Mato Grosso do Sul votou essa matéria, mas o nosso Estado agora está pagando um preço muito alto
por isso, porque a nossa receita não consegue progredir. Senador Waldeck Omelas, há um projeto de
autoria do Senador Beni Veras que pede ao Banco
Nacional de Desenvolvimento Econõmico e Social
que destine 40% dos recursos às regiões mais pcbres do País. Fui Relator, por designação do Presidente da CAE, o nobre e culto Senador José Serra,
de um empréstimo de US$300 milhões para aplicar
no sistema produtivo brasileiro, para projetes multissetoriais. Mas o Banco Nacional de DesenvoMmento Econõmico e Social não tem agência nessas regiões do País. O meu Estado não possui nenhuma
agência de desenvolvimento econõmico. Já fui longe
demais, portanto, cumprimento V. Ex", porque, ao
defender o Nordeste, V. Ex' defende também o Narte e o Centro-Oeste.
O SR. WALDECK ORNELAS - Senador Rarnet Tebet, o aparte de V. Ex" :nuito enriquece o
meu pronunciamento, porque é 0 depoimento de um
homem de outra região, a Centro-Oeste, e que vem
batendo no mesmo diapasão. v. Ex' apresenta projetos e alternativas que não são dientelistas, não
são fisiológicas, não são assistencialistas. São projetos de perfeita viabilidade econõmica os que v.
Ex' elenca e constituem exatamente a tese que defendemos: integrar 0 Brasil por inteiro, aproveitar as
possibilidades que existem em outras áreas do tem_tório nacionªl e que_.D_ão .!!?tão sen.do adE!quadamente aproveitadas e que poderiam ajudar-nos a superar, no mais curto lapso de tempo, os graves proble_ - · mas sociais que enfrentamos.

O Sr. Ramez Tebet - Senador Waldeck Omelas, o que mais me impressiona em V. Ex', quando
defende a interiorização do País, quando defende
políticas de desenvolvimento regional, quando defende incentivos para as regiões mais pobres do
País, é a sua visão global do nosso querido Brasil.
Representa V. Ex", nesta Casa, o Estado da Bahia,
mas sempre que fala em nome da Bahia, fala em
nome do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste. V.
Ex" fala também pela minha região, pelo CentroOeste. Ontem, comemoramos mais um aniversário
de Brasília. Depois da criação de Brasma não conhecemos nenhuma política efetiva de desenvolvimente para o interior do Brasil. O gênio Juscelino
Kubitschek teve essa visão. Está na hora de nós nos
juntarmos outra vez, tal como fizemos na Assembléia Constituinte de 1988, quando as Regiões Nor-_ __
te, Nordeste e Centro-Oeste se uniram para terem
um peso politico efetivo e exigirem políticas de desenvolvimento para as nossas Regiões. Quero rele-

O Sr. Mauro Miranda - V. Ex' permite-me um
aparte?
O SR. WALDECK CANELAS- Ouço o aparte
Senador MauroMrranaa:· '
O Sr. Mauro Miranda - Senador Waldeck Ornelas, estava em meu gabinete e ouvia o seu discur-
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so, que toca muito a todos do Centro-Oeste. Nossas
identidades são maiores do que se pode pensar. V.
ExA fala da necessidade de fazer uma estrutura capaz de possibilitar o nosso desenvolvimento. V. Excitou a rodovia que custará US$450 milhões e beneficiará o Mercosul. Quantos pólos de desenvoMmento poderfamos agregar à Região Centro-Oeste sem
praticamente nenhum investimento do Governo Federal! Em Goiània, tive o prazer de receber o ex-Ministro do Planejamento, José Serra. S. Ex- nos mostrou que o grande eixo de desenvolvimento do Brasil
será o Centro-Leste, ligando a região de Belo Horizonte, do Porto de Tubarão à região de Goiãnia e a
de Cuiabá. Nossa grande preocupação é o desprezo
dado a essa região. Agora mesmo, há com~ntários
de que a Vale do Rio Doce pode ficar com o maior
grupo privado, que é de São Paulo também. FICO
muito preocupado com tantas destinações para São
Paulo: 10 ministros são de São Paulo, os maiores investimentos vão para São Paulo. E agora a Companhia Vale do Rio Doce tem como possíveis compradores dois grupos também de São Paulo. Fico receoso de algum dia termos de fazer outra vez a Revolução de 30 para reorganizar politicamente o País,
já que as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste
estão completamente esquecidas. Nós somos considerados periferia, caipiras, e não temos direito de
crescimento. Conheço V. Ex", Senador Waldeck Ornelas, desde a Constituinte de 88. V. ExA foi o grande lutador pela descentralização do País, pelo fortalecimento dos municípios e dos estados. Parabenizo
V. Ex-. Sou seu admirador aqui nesta Casa e estarei
com V. Ex" em todas essas propostas para descentralizar o País e permitir às nossas regiões se desenvolverem. Muito obrigado.
O SR. WALDECK ORNELAS- Agradeço o
aparte de V. Ex-. Precisamos, Senador Mauro Miranda, efetivamente aprofundar o processo de desestatização. Precisamos aprofundar e complementar o processo de modernização do Estado brasileiro, para permitir mudanças substantivas na matriz
de investimentos públicos. O Governo deixa de aplicar em empresas estatais, em infra-estrutura das
áreas mais desenvolvidas, para poder, com isso,
aplicar nas regiões menos desenvolvidas. Mas é
preciso que comece a fazer isso já.
O Sr. Joel de Hollanda - V. ExA me permite
um aparte?
O SR. WALDECK ORNELAS- Ouço o Senador Joel de Hollanda.
··
O Sr. Joel de Hollanda- Nobre Senador Waldeck Omelas, o Senado vive nesta tarde, início de
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noite, um momento muito importante, fruto da inteligência de V. Ex- e da forma séria e competente
corno V. Ex- vem abordando a questão do desenvolvimento regional, da necessidade de o Governo Federal estabelecer políticas, não de favorecimento
dessas regiões, mas de reconhecimento das suas
potencialidades e de como iriCOrporar essas regiões
ao desenvolvimento do País como um todo. Nunca
seremos um país de Primeiro Mundo se persistirmos
em manter regiões como o Nordeste, Norte e Centro-Oeste fora desse desenvolvimento que queremos. V. Ex-, com muita propriedade, com muitos dados estatísticos, muitas informações, chama atenção
para a necessidade de o Governo Federal estabelecer políticas específicas para a região Nordeste,
complementando a sua malha rodoviária, investindo
sobretudo em educação e pesquisa, criando vantagens naturais comparativas para a região. Nós precisamos, como as demais regiões, criar vantagens
competitivas. Precisamos investir em recursos humanos, em pesquisa, em informação, e com isso
criar as condições para que a região possa se integrar ao desenvoMmento do Pafs. Por isso parabenizo V. Ex- pelo discurso que está fazendo, a riqueza
de informações que está nos fornecendo, sobretudo
alertando o Governo Federal para a necessidade de
centralizar os investimentos, complementar a infraestrutura da região, estabelecer políticas de incentivos fiscais e financeiros diferenciados e com isso integrar definitivamente a região ao desenvoMmento
do País como um todo. Parabéns a V. Ex-.
O SR. WALDECK ORNELAS - Agradeço as
palavras de V. Ex-, incorporadas com satisfação ao
meu pronunciamento. V. Ex- tem sido um companheiro muito ativo nas lutas que temos empreendido
em defesa dos interesse da região Nordeste, que
são, em última instância, de interesse do nosso
Pafs.
O Sr. Romero Jucá- V. ExAme concede um
aparte?
O SR. WALDECK ORNELAS - Ouço o Senador Romero Jucá.
O Sr. Romero Jucá- Meu caro Senador Waldeck Omelas, eu não poderia deixar de somar a minha voz a todos os apartes que aqui ocorreram, no
sentido de, em primeiro lugar, registrar o brilhantismo do discurso de V. Ex-, e, em segundo lugar, no
sentido de registrar a necessidade, a carência e a
emergência da implantação urgente de uma política
de desenvolvimento regional para o País, que efetivamente corrija as distorções. Por esse motivo, gostaria de agregar um dado ao brilhante discurso de
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v.c ,, . o de que tramita nesta Casa a proposta de
criacão de uma Comissão Permanente de Desenvolvi/ ·1to Regional. Talvez essa Comissão seja um
insuumento importante para que operacionalizemos
o discurso que vem sendo posto aqui, desde o inicio
desta legislatura, por V. Ex", por mim, pelo Senador
Joel de Hollanda, pelo Senador Carlos Wilson, pelo
Senador Valmir Campelo e por outros companheiros, enfim, todos nós de regiões mais pobres, que
efetivamente precisam ver delineado um processo
de desenvolvimento e de eqüidade social. Portanto,
ao parabenizar V. Ex&, quero registrar a importância
dessa proposta que tramita hoje na Casa, fazendo
um apelo para que efetivamente as Bancadas do
Norte, do Centro-Oeste e do Nordeste. se juntem
para termos um foro especifico para discutir a questão dos incentivos, a questão das politicas regionais,
das politicas sociais, temas de fundamental importância para equacionarmos o modelo social que o
Brasil precisa. Meus parabéns a V. Ex&, e fica aqui o
apelo para que essa Comissão Permanente de Desenvolvimento Regional seja aprovada, e com isso
tenhamos um foro especifico para discutir e implementar as medidas de que o Pais precisa.
O SR. WALDECK ORNELAS- O aparte de V.
Ex& me faculta a oportunidade de destacar que já
existem nesta Casa em funcionamento, com caráter
temporário, a Comissão de Politicas para o DesenvoMmento do Nordeste, a Comissão da Amazônia e
a Comissão do Corredor Centro-Leste, que atende à
região Centro-Oeste. Existe por parte das Bancadas
das regiões menos desenvolvidas uma clara percepção de que as nossas regiões têm projetas viáveis,
de baixo custo, competitivos. Possibilidades precisam ser transformadas em oportunidades reais e
efetivas para possibilitar a incorporação dos brasileiros dessas regiões no processo de desenvolvimento
do nosso Pais.
O Sr. Carlos Wilson -Concede-me V. Ex& um
aparte?

O SR. WALDECK ORNELAS - Ouço V. Ex"
com prazer.

pies contrapartida de empréstimos contrafdos junto
ao BIRD ou ao Banco Mundial, e, infelizmente, o governo brasileiro não prioriza essas contrapartidas.
Essa questão da irrigação é fundamental para a nossa região, e seria importante que o Governo a priorizasse, não iniciando novos projetas. Nada mais temerário do que uma autoridade governamental chegar ao Nordeste anunciando novo projeto, quando
sabemos que, na Bahia, em Pernambuco, no Ceará,
no Rio Grande do Norte, no Piaul, em todos os Estados do Nordeste, há projetas a serem conduldos e
que são de vital importância para o nosso desenvolvimento. Então, corno um estudioso das questões do
Nordeste, V. Ex" hoje prende a atenção desta Casa,
trazendo um discurso da maior importância, que, temos certeza, repercutirá e, mais ainda, sensibilizará
o Governo no sentido de concluir principalmente os
projetas de irrigação na nossa região.
O SR. WALDECK ORNELAS - Vejo que V.
Ex" resgata o trabalho que teve oportunidade de fazer, de levantamento das obras inacabadas e inconclusas em nosso Pais, o qual tem servido de base
para decisões desta Casa e da• Câmara dos Deputados em matéria orçamentária, no sentido de permitir
que se concluam.
Para o Nordeste, a questão da irrigação é fundamental, porque, para nós, ela não é obra pública,
mas infra-estrutura. Não é projeto de natureza independente. A inrigação pode, deve e precisa ser viabi·
lizada economicamente.
Devo registrar, aliás, que, ainda recentemente,
o Governo Federal editou decreto que modificou o
conceito de projeto de irrigação de interesse social,
que antes abrangia todo e qualquer projeto de irrigação no Nordeste.
A partir de agora, temos condições de ver retomada a implantação de projetas de inrigação; não
apenas a conclusão de projetos inacabados, que,
corno diz V. Ex", o bom-senso recomenda sejam
priorizados, mas também a implementação de novos
projetas com base numa nova viSão que envolva a
taxa de retomo desses empreendimentos para a recuperação do investimento público e a abertura de
novas áreas irrigadas para a geração de emprego e
renda para a população nordestina.

O Sr. Carlos Wilson - Senador Waldeck, V.
Ex& fala em projetas viáveis e, como um estudioso
de assuntos regionais, desde o primeiro dia nesta
O Sr. Lúcio Alcântara - Permite-me V. Ex&
Casa, tem sido incansável no sentido de apresentar
um aparte?
propostas e de defender os interesses regionais. V.
Ex&, antes, falava na questão da irrigação, que é funO SR. WALDECK ORNELAS- Ouço V. Ex",
damental para o nosso Pais e principalmente para a
S_enadort..úcio Alçãntara.
• __
região Nordeste. Entristece-nos saber que os projeO Sr. Lúcio Alcântara - Estava ouvindo o distas de irrigação arrastam-se por muitos e muitos -- curse> de v. Exa: não
e virn até
plenáanos para serem conciUfdos. As vezes, falta a simrio para, como outros fizeram, destacar a importãn-

me co-ntiVe
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cia do discurso de V. Ex•. Tenho sido como tantos, desde o primeiro dia, um lutador da questão
regional, mas, infelizmente, ainda não conseguimos muito. Tenho ido ao Presidente da República, e o nosso Colega, meu amigo Senador José
Serra, sabe dessa luta que todos temos travado
pela definição de uma política de desenvolvimento regional. Um dos maiores problemas que
o Brasil possui hoje é esse aleijão que é a desigualdade entre as regiões. E não é somente irrigação e turismo que vão resolver os problemas
do Nordeste. Isso é importante, é significativo,
mas não basta. Temos que continuar nessa luta.
O Governo do Presidente Fernando Henrique
Cardoso tem ações importantes no Nordeste e
em outras regiões, mas carece de uma d~finição
de política regional. Agora, vejo nos jornais e
ouço na televisão e nos rádios que se cogita
transformar a Secretaria de Desenvolvimento
Regional em Ministério de Desenvolvimento Regional. O nosso problema não é de ministério ou
de secretaria, mas de polftica de desenvolvimento regional, que pode ser a cargo da Seplan ou
qualquer outro órgão. Tivemos inclusive o Ministério da Irrigação, e o Sr. Senador Carlos Wilson
apontou, com toda clareza, o problema da irrigação e obras inacabadas, que com pouca coisa
seriam perfeitamente concluídas. No entanto,
permanecem inacabadas. O problema é de política de desenvolvimento das regiões menos fa•:orecidas, que estão absolutamente incompatíveis com a idéia de Brasil moderno. oenação
grande inserida na economia internacional, no
processo de globalização. Não queremos nem
favor. Nesse sentido, V. Ex• recebeu documento
produzido pelo professor Paulo Haddad sobre o
desenvolvimento regional neste terceiro ciclo
de desenvolvimento. Onde vamos ficar? Perdemos o bonde da industrialização, da substituição de importações; perdemos o bonde da
indústria de base e vamos perder o terceiro
bonde, que seria o da globalização, da modernização da economia do Pafs e da t-ua inserção na economia internacional? É o que
perguntamos, como nordestinos. Há pouco
tempo fiz um discurso no Senado, mostrando
os dados da CNI -e vou concluir, porque muitos Colegas querem apartear também - revelando que uma única região do Brasil tem o
seu PIB a crescer percentualmente, a Sudeste. Todas as demais regiões perdem posição,
inclusive o Sul, mostrando que o processo de
concentração continua em marcha, apesar das
boas intenções e do interesse que muitas vezes o Governo revela, por intermédio de figuras que o integram, e da compreensão do nosso problema.
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O SR. WALDECK ORNELAS -V. Ex" tocou a
questão central. Não estou trazendo à esta Casa,
nesta tarde, nenhum dado novo. Ao contrário, apenas me vali do que ocorreu com a privatização da
banda B e com a privati...lção das ferrovias, para
chamar a atenção sobre aquilo que o documento da
Bancada dos Senadores dos Estados do Nordeste já
dizia há um ano. Precisamos retomar as ações para
que o Governo da União invista nas regiões periféricas, abrindo, assim, as possibilidades para que o
Brasil, por inteiro, possa se desenvolver.
O Sr. José Agrlplno - Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. WALDECK ORNELAS - Ouço V. Ex"
com prazer.
O Sr. José Agrlplno - Senador Waldeck Ornelas, eu gostaria de cumprimentá-lo inicialmente pela
oportunidade do seu pronunciamento. Penso que V.
Ex- retoma, com muita propriedade, um tema que
continua atual e urgente. Quero, no entanto, acrescentar alguns dados ao seu já rico pronunciamento.
Na quinta-feira passada, fui ao meu Estado, à cidade de Mossoró, que é alto oeste do Estado, e voltei
por terra, de carro, observando as cidades à margem da BR-304, uma atrás da outra. Como já fui
duas vezes governador e conheço cada palmo do
meu Estado, suas cidades, o tamanho delas, onde
fica cada igreja, o mercado, as praças, tenho condições de avaliar se as cidades melhoraram, pioraram
ou continuam iguais. Elas continuam iguaizinhas,
não mudaram nada. Eu passei por Caiçara, no Rio
do Vento, município pequenininho, perto da barragem de São Paulo do Potengi, que fiz como governador e que poderia estar ensejando algumas centenas de hectares irrigados, produzindo o alimento
que nos falta na região Nordeste como um todo e
gerando os empregos, que são o nosso maior problema. Nada disso acontece, no entanto, porque o
Nordeste continua a não ser prioridade nacional.
_Chegando a Natal, convidado que era para fazer
uma palestra para os rotarianos do Maranhão, Piauí,
Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba, abordei a questão Nordeste e tomei a liberdade
de expor àquela platéia - uma platéia qualificada -o
documento que foi entregue pelo grupo de senadores do qual V. Ex" faz parte e é proeminente. Ao
lado da exposição, eu debatia cada ponto. Num
dado momento, quando convocava os 19tarianos a
se assóciarem ao esrorço político dos senadores, indaguei: será que teremos que convocar a sociedade
como um todo para fazer um movimento igual ao
Movimento dos Sem-Terra, o Movimento do Povo
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Nordestino, para pressionar o Governo a fazer uma
coisa flagrante, se é que este Governo é realmente
social-democrata, se é que quer realmente atingir a
maior ferida social do Pafs, que é a questão Nordeste? Será que teremos que fazer um movimento separatista? Será que teremos que reeditar idéias absurdas de separação do Nordeste do resto do Pafs,
nós que somos superavitários na balança comercial,
que somos superavitários na balança energética
porque produzimos mais petróleo do que consumimos? Confesso que a platéia veio abaixo, ficou emocionalmente sensibilizada com a tese. Por essa razão e relembrando esses fatos, quero cumprimentar
V. Ex", que recupera um terna que esteve, está e vai
continuar sempre muito presente em_nOS!lSS responsabilidades, dizendo que penso que terminará nos
restando a tarefa de mobilizar a sociedade do Nordeste, pelas suas representações, para junto com a
classe politica, acima de partidos, pressionar o Governo. Pois o que fazer já foi dito: promover a descentralização industrial que se impõe neste Pafs.
Mas parece que há uma má vontade permanente.
Para arrancar uma pequena diferenciação para o setor automobilfstico do Nordeste, V. Ex" sabe do esforço que teve que ser feito, da guerra que se abriu
e em que nlveis se abriu para se conseguir uma migalha de oportunidade. O desenho do que fazer já
está entregue ao Presidente da República e debatido com os Ministros. Todos concordam: o que é preciso é fazer, e fazer é decisão politica, mas decisão
polftica que foi tomada quando os sem-terra pressionaram o Governo. Será que nos resta somente essa
alternativa? Se só for essa, mãos à obra. Parabéns
pelas palavras pronunciadas por V. Ex" com muita
oportunidade e com muita propriedade.
O SR. WALDECK ORNELAS - Incorporo com
satisfação o aparte de V. Ex" ao meu pronunciamento, porque é um depoimento da maior importância o
de V. Ex", que acaba de ter, como disse, uma ampla
reunião no seu Estado com segmentos de todo o
Nordeste.
Como V. Ex", apóio a politica do Governo,
identifico-me com os seus supostos, mas não há dúvida de que há uma lacuna muito grave nessa área
da política de desenvolvimento regional, nessa área
da política, eu diria, da integração das regiões menos desenvolvidas ao processo de desenvolvimento
e à construção do Brasil moderno.
O que dizíamos nós, Senadores do Nordeste,
no documento entregue ao Presidente da República
há um ano e um mês? Descentralização espacial e
setorial do desenvolvimento, com ênfase no setor in-
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dustrial; atualização'·~
·OCI i'riõdelo de gestão institucional; prover a infra-estrutura pontual necessária à viabilização dos investimentos; atender às necessidades educacionais da população e estabelecer uma
sólida base de de 'lfnvolvimento cientifico-tecnológico na região; fortalecer os programas de combate à
pobreza e promoção de uma ação de apoio empresarial.
Em slntese, esses eram os pontos. E se dizia
mais: o Nordeste ainda não pode prescindir de uma
presença ativa do Governo Federal.
Sr. Presidente, S..-s e Srs. Senadores, todos
são unânimes em _reconhecer que a infra-estrutura e
o capital humano são pontos fundamentais para assegurar condições de competitividade a um pais ou
a uma região.
Todos concordam que é preciso criar condições horizontais ou sistémicas para o desenvolvimento. Quanto mais se retarde a adoção de providências
para dotar o Nordeste e as demais regiões menos
desenvolvidas -de eorlciiçaes- dEi competitividade,
mais caro sairá para o Pais a correÇão dos desequilfbrios de desenvolvimento.
Então, o que estamos esperando?
Mãos à obra, Brasil!

Durante o discurso do Sr. Waldeck Orne/as, o Sr. Carlos Patrocfnio, zg Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Concedo a pa!avra ao nobre Senador Valmir Campelo e,
em seguida, à nobre Senadora Benedita da Silva,
por cinco minutos, de acordo com o art. 14.
Tem o Senador Valmir Campelo a palavra, por
cinqüenta minutos.
-O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Serei breve, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, um
constrangimento enorme tomou conta de Brasflia
durante as comemorações dos 37 anos de fundação
da Capital Federal.
A inacreditável história de cinco rapazes que
atearam fogo no cacique Galdino, numa parada de
ônibus na W3 Sul, expôs a face macabra da violência que caracteriza esse final de milênio.
A selvageria do ato chocou o País e o mundo.
A comunidade de Brasília, até agora, permanece
atõnit.a sem conseguir entender como jovens bemcriados de classe média, que freqüentam colégios
conceituados, foram capazes de praticar um crime
com tamanho requinte de crueldade.
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O crime do qual foi vítima o caciq!,I~_Galdino reUrna programaÇão que se contraponha à infinivolta pela banalidade, pela gratuidade do ato.
dade de violência que domina as produções cinemaA sociedade inteira só tem urna pergunta: por
tográficas de hoje e que, diariamente, estão sendo
quê?
veiculadas na TV, contribuindo com isso para uma
O que leva um jovem bem nutrido, que freindesejável formação da juventude.
qüenta escolas particulares, que tem padrão de vida
Nossa juve.,tude está saturada de violência
acima da média e de comportamento absolutamente
porque só consome violência.
normal, como é o caso dos cinco assassinos presos,
Vamos reverter essa realidade macabra. Vaa cometer um absurdo desses?
mos divulgar ma.is ªl'l'1Qr, rTiais <:()mpreensão, mais
tolerância e mais, muito mais solidariedade.
Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, vivemos
Era o que tinha a dizer, Sr. P1·esidente.
em uma sociedade marcada pela violência. Os
acontecimentos registrados por um cinegrafista
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Conceamador e exibido por todas as redes de televisão,
do a palavra à Senadora Benedita da Silva, por 5 mimostrando a violência da PM paulista são profundanutos, de acordo com o art. 14, inciso VIl, do Regimente emblemáticos.
mento Interno.
A violência, infelizmente, tomou-se apenas
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Promais um estilo de vida na sociedade modema.
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradoO que aconteceu anteontem na Capital do Brara.) - Sr. Presidente, s..-s e Srs. Senadores, eu não
sil poderia ter ocorrido em frente à Torre Eiffel ou
poderia deixar de registrar o ocorrido em Brasília, na
numa das esquinas de Time Square, porque a viomedida em que, em toda a minha vida pública, tenho
lência não é um fenômeno brasiliense ou brasileiro,
defendido as causas raciais e sociais.
mas mundial.
Eu tinha um pronunciamento a fazer no dia de
hoje em homenagem ao índio, já que, no dia 19 desClaro que nada disso justifica a crueldade de
que foi vítima o cacique Galdino. Nenhuma dessas
te mês, não houve sessão. Fui surpreendida com
explicações será capaz de aplacar a justa revolta da
essa atrocidad"' acontecida aqui em Brasnia, com
tribo Pataxó ou curar a dor da viúva e dos s~u::; trê::;
esse embrutecimento do ser humano, com essa
---- ijlorte terrivel do nosso.índiopafaxoGalafno: Eu não
filhos.
poderia deixar de- prestar a minha solldãriédade, as
E o sofrimento não atinge somente a famnia da
minhas condolências aos familiares do índio pataxó
vítima. Os pais dos rapazes que cometeram esse
Galdino.
crime, tenho certeza, estão completamente arrasados. Seus parentes e amigos também estão sofrenEstava ele aqui numa missão tão honrosa
do com essa atitude que não conseguem entender.
quanto a dos sem-terra. A demarcação das terras indígenas é uma preocupação de todos nós brasileiEntender esse crime, aliás, é o grande desafio
ros, que reconhecemos que os fndios tinham terras
que se coloca para a sociedade como um todo.
e que estas lhes foram tiradas. Eles também são
Como entender a violência gratuita, a violência
sem-terra e, por isso, estavam prestando as devidas
pela violência?
homenagens também aos sem-terra. LamentavelMuitas serão as explicações dos psicólogos,
mente aconteceu isso, e Brasma está de luto.
dos juristas, dos sociólogos e dos estudiosos em geEu gostaria de fazer esse registro, Sr. Presiral. Mas talvez seja hora de repensarmos os camidente,
solicitando que meu pronunciamento de honhos da nossa civilização.
menagem seja registrado na fntegra e que a comuniEu não pretendo me estender em considerações
dade indígena possa encontrar amparo nesta Casa
que certamente vão ocupar a agenda dos advogados,
para
que, juntos, possamos lutar pelos interesses e
dos psicólogos e juízes por muito tempo. Mas quero
direitos
que os povos indígenas conquistaram com a
cobrar, de um determinado segmento, mais especifiatual Constituição, que até então não está sendo
camente da mfdia, e principalmente da mídia eletrOcumprida. Não podemos, de forma nenhuma, aceitar
nica, um certo posicionamento em relação à violênque, após tantos anos, essa comunidade ainda seja
cia.
tratada dessa forma.
Quero cobrar da TV brasileira mais engajamenLamente{ vér. na televisão .como houve resisto no combate à violência. É preciso criar, inventar,
ter a coragem de produzir uma programação de TV
tência até da própriã--Füri<i.1 para que eles pudessem
voltada para a disseminação dos princípios de sc.livelar o seu morto. Não podemos aceitar isso. Estadariedade.
: mosjidªndo_ com serE)s h~u_manos.
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Essa tragédia que se abateu sobre essa comunidade também atingiu familiares. E esses jovens,
protegidos, com todas as condições de serem felizes, que se deixaram levar pelo seu divertimento,
por meio do qual puderam tirar a vida de uma pessoa responsável, diziam que estavam brincando.
Que brincadeira foi essa? Pensaram que era um
mendigo. E se fosse um mendigo? Talvez eles nem
sequer soubessem que se tratasse de Pataxó. Mas
estavam diante de um ser humano! lndfgena ou
mendigo, jamais poderiam ter praticado aquele ato.
Sr. Presidente, SrAs e Srs. Senadores, temos
que repudiar tal coisa e não aceitar que a impunidade possa acobertar esse ato.
Quero ainda congratular-me com o Senhor
Presidente da República, que exigiu a rigorosa apuração dos fatos, para que a impunidade não vigore
nesse caso.
Concluindo, Sr. Presidente, gostaria de saudar
o Ministro Marco Aurélio Mendes de Farias Mello,
que acatou o Mandado de Segurança n• 22.800, impetrado junto ao Supremo Tribunal Federal, suspendendo o leilão da Companhia Vale do Rio Doce.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
Segue Pronunciamento na íntegra da
Senadora Benedita da Silva.

No dia 19 de abrtl, comemorou-se. em nosso Pais, o Dia
do Índio. Repetidas vezes, ao longo de minha vida pública, tive a
oportunidade de ocupar a trtbuna das duas casas do Congresso
Nacional para falar sobre esses brasileiros tão marginalizados
dentro da nossa sociedade. os quais merecem de nós muito mais
do que simples respetlo e admiração.
Hoje, porém, antes de prestar aos lndlos brasileiros as mi·
nhas homenagens. eu não poderia deixar de apresentar-lhes mi·
nha solidariedade e minhas condolências pela morte terrlvel do
lndlo pataxó Galdino Jesus dos Santos, vitima do crime bárbaro,
hediondo, que estarreceu e causou profunda indignação em todos
os cidadãos deste Pais.
Recuso-me a crer que os jovens de classa média que prati·
caram tamanho ato de selvagerta. na madrugada de domingo. em
Brasflia, tivessem consciência de que se tratava de um lndlo.
Estou convicta de que a agressão que praticaram foi, isto
sim, um ato mutlo mais terrlvel, um ato de violência gratuita contra
um pobre marginalizado, um excluldo - como tantos outros exis·
tentes em nossa sociedade tão injusta -. um mendigo que. por
acaso, encontraram a dormir numa parada de Onibus.
Esse crime tem um significado emblemático e deve servir
como um grave alerta às nossas autoridades.
Como disse o Governador do Distrito Federal, o campa·
nheiro Crtstovam Buarque. "Isso faz parte do apartheld social
brasileiro. A classe média começa a ter um sentimento de separa·
ção que exclui os pobres·.
A meu ver. esse fato é extremamente preocupante, pois é
um Indicador inequivoco de que eslá se verificando, de forma
cada vez f'Tlais evidente, um agravamento perigoso das tensões
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sociais, em vãrios pontos do terrtlórlo nacionai. Estamos nos embrutecendo. Banalização, atrocidade, que corresponde apenas
uma brincadeira de tirar a vida.
A Indignação que, tenho certeza, todos nós sentimos em
face do atentado Ião chocante ocorrido no último dia 20, toma ainda mais significativa a reftexão profunda de que merecem ser objeto, na tarde de hoje, nossos irmi!.os lndlos.
Há quinhentos anos, os indfgenas eram os legltimos donos
dessas terras e, hoje, silo obrigados a clamar pant que as áraas
em que vivem sejam delimitadas, respeltando-sa o espaço necessário para que sua cultura e suas tradições sejam preservadas.
Esse fato ganha importãncla ainda maior quando se tum a
devida consciência de que, para o lndlo, a terra é tudo, Senhor
Presidente.
O escritor Gontran da Veiga Jardim, em sau livro O drama
dos fndlos. Os gu81T9iros já mio cantam msis, enfatiza muflo bem
que •a terra é, para os lndlos, acima de tudo, o sau chila cultural,
portadora de sua histórta. prenhe de seua mitos, habitada por
suas tradições, referência básica de seus valores vitais. É seu lu·
gar no mundo, com que estabeleceram uma relação de Intimidade
e de diálogo, onde aquele córrego, aquela pedre, equale morro,
~aquela árvore são testemunhas de seu passado a monumentos
de sua memória. É a sua- terra-mãe, onde repousam seua antepassados. sua pátria, ( ...). Fora de sua terra de origem, o lndlo
vive como em estado de exilado".
Todos sabemos que o padri!.o histórico de conquls1a e ocu·
pação de nossas terras. primeiro as IHori!.neas, depois as da Interior, tiveram forte Impacto sobre a população nativa do Pais, levando ao desaparecimento centenas de povos lndlgenas.
Esse fato explica porque existem, _l!oje. em nosso Pais.
apenas cerca de trezentos e vinte e nove mi lndlos. Esse número
equivale a pouco mais de zero virgula dois por cento de poputa·
ção brasileira, estimada em cento e dnqüenta e nove milhões de
habitantes, um número mutlo pequeno quando se pensa que, à
época do descobrimento do Brasil, havia, em todo o terrl16rio na·
clonai, mflhOes de lndlos que nos legaram uma herança cultural
de importãncia significativa na formação da nossa nacionalidade.
Ao longo de quase cinco séculos, a popuiaçáo lndlgena
brasileira foi objeto de Inúmeras violências e freqüentes desrespetlos. Desrespeito à sua vida, aos seus costumes e tradiÇOes,
aos seus valores e à sua Identidade cultural.
Para o historiador John Manoel Monteiro, autor de O Nagro
da Tsrm- obre Indispensável para a compreensi!.o da questão ln·
dlgena. que radimenslona o lugar de nossos primitivos habitantes,
considerando-os tão escravizados e marginalizados quanto os negros em nossa sociedade - "desde o século XVI, o Estado enca·
rou o lndio como uma realidade transtlórta. Ora o massacrava, ora
tomava tfmidas medidas para protegê·lo, mas sempre sem acradltar no seu futuro•.
Esses pouco mais de trezentos mil lndlos que hoje restam,
distrtbuldos em cerca de duzentos e quinze trlbos, vivem, aluaimente, em uma área total que corresponde a pouco mais de dez
por cento de todo o terrtlório nacional.
A população indlgena brasileira está concentrada principal·
mente em áreas dos Estados do Amazonas. Amapá, Roraima,
Acre. Rondônia, Pará, Maranhão, Mato Grosso e Mato Grosso do
Sul, mas muHos outros estados também possuem um expressivo
número de lndios entre seus habitantes.
Para esses cidadãos brasileiros, a questão central e nunca
resoMda é a demarcação de suas terras, fator que os aproxima
de tantos outros excluldos sociais de nosso Pais que também ela·
mam por terra.
As reservas indlgenas, demarcadas ou não, continuam
sendo Invadidas por grande número de posseiros, gartmpelros.
madeireiros -e griléiros:. sem apoio governamental, nossos lndtos
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sao presas fé:ceis de grupos econOmlcos ou de aventureiros ávidos em explorar as riquezas de suas terras.
Senhor Presidente, no último sábado, dia 19, seu dia, os
fndlos brasileiros tinham pouco a comemorar. Em vez de festejos,
a data foi lembrada com protestos pelos trezentos e vinte mil lndias brasileiros.
Embora tenham conquistado um leque de direitos jamais
visto em nossa História, com a Constituição de 1988, a maior parto desses direnos só eXIste no papel, pois muHos dos beneficias
introduzidos na carta ainda não foram devidamente regulamentados.
Não há dúvida de que a questão fundiária, no Brasil, não
vem sendo tratada com a compelênda e com a urgência que a
gravidade da situação exige. Os conftnos da terra, que eclodem
nos quatro cantos do Pais, ganham proporções cada vez maiores
e foram veementemente denunciados pelos milhares de participantes de todas as raças que se innanaram na longa marcha que
chegou à Capital Federal, no último dia 17.
Bem sei que a violência no campo Infelizmente atinge brasileiros de todas as etnias, mas, no dia de hoje, não poSso deixar
de mencionar, em particular. as estatlst!cas preocupantes sobre o

número de casos de violência contra os lneüos.
Segundo o artigo intitulado Cresce violência contra os ln-

dias, publicado pelo jornal Correio BrazlllenM de 7 de novembro
de 1996, um levantamento feHo pelo Conselho lndlgenlsta Missionário - CIMI sobre a violência contra os povos lndfgenas apresenlou números que traçam um panorama desumano quando se tra-

ta do direHo mais básico que o ser humano tem, seja ele índio ou
não: o direito à vida.
De acordo com os Clados divulgados pelO CIMI, entielade ligada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB e uma
das principais organizações brasileiras de defesa dos fndlos, foram kientificados, nos anos de 94 e 95, exatos setenta e dnco assassinatos e cento e vinte o três mil casos da violência contra lndios. no Brasil.
Esses casos de violência prejudicaram, de uma forma ou

de outra, "lndivlduos ou comunidades Inteiras pertencentes a canto o treze dos duzentos e quinze povos lndigenas existentes no
Pais", e o "poder público foi dirota ou indiretamonto responsável
por noventa e nove virgula seiS por cento dessas agressões".
Segundo o mencionado relatório, há ainda um outro tipo do
violência praticado contra os lndlos: o crescimento do número ao
casos de fome e desnutrição. Em 1995, foram identificados con::a
do conto e seis mil casos, deixando evidente o d9SCBso com que
a população lndigena vem sendo tratada pelo atual governo.
Cerca de cento e seis mil lndlos estão desnutridos ou famintos, o que corresponde a um terço do total dessa população
no País. As aldeias mais atingidas localizam-se principalmente no
Nordeste e no Sul do Pais, devido à faHa dJl terras J:lisponfl!!lis _
para os indlos com recursos naturais renováveis.
Os lndlos estão morrendo de desnutrição e também por
faHa de assistência médica. Até setembro de 1996, jé haviam
morrtdo, só naquele ano. dois mil quinhentos e noventa e um rndlos, segundo dados levados ao conhecimento dos participantes da 101 Conferência Nacional de Saúde pelo fndlo WBson
Pataxó, representante da Articulação indlgena dos Povos ao
Nordeste.
Para se ter uma idéia desse d9SC8so, basta citar que hoje,
cada fndlo recebo monos do sessenta roais por ano para cuidar
da saúde, enquanto a média nacional dos gastos com saúde dos
demais cidadãos brasileiros é de cem roais per caplta, segundo
dados publicados pela revista Veja, de 30 de outubro do ano..passado, no artigo intitulado "Em pé de guerra•.
As conseqüências são bom conhecidas e previslveis. A
mortalidade indígena no Brasil é uma das mais altas do mundo:
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oito fn<ios para cada grupo de mil, sendo a fatta de assistência
médica a principal causa das mortos.
Segundo o fndlo Wilson Pataxó, acima mencionado, é
grande o número de fndlos VItimas do doenças respiratórias e
diarréias aguelas, doenças consideradas de fácil atendimento,
__qual1do se_tem_açesso !1_91JBJ<luor _tipo_(je_prestação de serviço
médico ou mesmo do agentes de saúde. Isso
rala-r nas mortes por malária, tuben:uloso, hapattte, moning~e e até AIOS.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, os
lndlos brasileiros têm munos outros problemas a serem denunciados, mas o tempo, Infelizmente, não me pennHe abordá-los, na
tarde de hoje.
Ao conciulr meu pronunciamento, nesse dia em que reverenciamos a presença do indlo na sociedade brasileira, quero oxtemar minha revolta por tantos atas do violência praticados contra
os povos lndlgenas em nosso Pais, dos quais o báribaro crime
praticado em BrasOia, no dia 20, é apenas a ilustração mais recente e dramática.
Não podemos mais conviver com o descaso a que os problemas lndigenas estão sendo relegados na aluai administração,
descaso que vem deixando os lndlos em pé da guerra e motivando ações mais agressivas.
-- - Lutemos -pela daflnTÇlic:i e-Tmplementação
uma- politicá
lndigEinlsta s<fna que corictuaoprocessc.-de demarcação das terras indlgenas.
Lutemos para que a Constituição FedPral seja cumprida e
os lndlos tenham reconhecida, na prática, sua situação como
membros de uma sociedade dHerenciada, detentores de dlreüos
especiais a serem protegidos nas relações com a socieelade-eslado nacional.
Lutemos e unamos nossas vozes para roMndlcar,junto às
ali!Orraádes comjjotonti!S. Oma atenção priOrttárla para os problemas ela comunidade lndlgona.
Se o Brasil respeHar a diversidade dos seus lndlos e a riqueza de sua cultura o d9 suas tradições. rt6S, brasileiros, poderemos, num futuro próximo, nos orgulhar de sennos cidadãos de
um pais que, graças ·ao- respeito às mínorias que o compõem, se
transforma em uma das sociedades mais singulares do mundo,
por sua expressiva diversidade humana e seu Imenso património
cllltural.
Era o que Unha a dizer, Senhor Presidente.
Multo obrigada!

sein

·oe

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Com
respeito ao requerimento fonnulado sobre o ocorrido
com o fndio assassinado de forma covarde e atroz,
V. Ex" será atendida na fonna do Regimento Interno.
Com a palavra o Sr. Senador Romero Jucá,
__c.Q.mo Ud_~.- por 20 minutos, de acordo com o art.
14, inciso 11, alfnea b.
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL·RR. Como Lfder.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. flresiderite, Sr's e Srs. Senadores, serei
breve. Quero falar, nesta tarde, não só como líder,
não só como cidadão ou como Senador pelo Estado
de Roraima, mas também como ex-Presidente da
Funai. Quero tratar do mesmo tema a respeito do
qual a Senadora Benedita da Silva e o Senador Vai·
mir Campelo já se pronunciaram.
,
Minhas primeiras palavras devem ser de condenação pelo ato brutal, pela agressão inominável
que sofreu o fndio G_aldir10. Sem dúvida, um ato que
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depõe contra a humanidade, contra Brasma, contra
o Brasil e cóntra todos nós.
Todavia, quero, Sr. Presidente, enveredar por
uma linha de raciocínio que os outros Senadores
ainda não entraram.
O ato de agressão ao Galdino demonstra duas
vertentes distintas. É preciso mais atenção da Funai
com a presença dos índios em Brasília. É preciso
mais atenção com a contratação das prestações de
serviço para os índios que aqui estão.
Chamo a atenção para uma entrevista publicada, hoje, no O Globo, na sessão "Corpo a Corpo",
com a Sr' Vera Moretti, dona da pensão onde estava
o fndio Galdino, que passo a ler:
"O Globo: O Galdino estava_autorizado a dormir aqui?
Vera Morettl: A Funai enviou autorização dia 18. Para o Galdino e para outros
seis líderes indígenas:
Portanto, o Gãldino estava sob a lesponsabilidade da Funai.
Mais ã frente, O Globo pergunta:
·o Globo: É verdade que a senhora
não abriu a porta para ele?
Vera: "Teve alguém que bateu na porta, mas não era índio e nem eram 3h. Tentaram trazer ele (Galdino) para cá e ele não
quis. Estava embriagado. Quando esses pataxós saíram, saiu o bando todo."

Sr. Presidente, já se percebe a forma como os
índios são tratados nessa pensão. São chamados
de "bandos·. Foi dito que o índio estava embriagado.
Mais à frente, há fatos mais sérios.
Vem a pergunta:

·o Globo: Como é o relacionamento
de vocês aqui na pensão com os índios?
Vera: Para o índio, a casa da gente é
como se fosse uma continuidade da Funai.
De modo geral, a gente não pode dizer não.
Você não pode dar moleza para eles, senão
eles montam. Eles não têm educação. Só
sabem comer e dormir. Do mesmo modo
que há branco safado e sem-vergonha, muito fndio não deveria ser mais fndio. Mesmo
assim, prefi•o trabalhar com índio a trabalhar
com branco·.
Depois, a pergunta:
"O Globo: A Funai entrou em contato
com a senhora?
Vera: Não. Ninguém quer ser incomodado no fim de semana. •

Por fim, Q Globo pergunta:

·o Globo: Os índios maltrataram a senhora, depois que o Galdino morreu?
Vera: Não. Mas acho que os xavantes
vão aproveitar da situação para pedir mais
comida. Mas eu não dou, não. Vão pedir
duré, que significa •mais" na língua deles.
Um prato a mais me custaria R$4,00. Só
dou o que acho ser um prato de comida suficiente para um ser humano•.
Sr. Presidente, nessa curta entrevista, a D.
Vera, quem não conheço, demonstra que, no mínimo, não está preparada para atender fndios ou tratar
da questão indígena. Portanto, espero que a Funai
tome providências quanto a isso.
Sr. Presidente, rapidamente quero registrar outra matéria: "Gangue é suspeita de queimar mendigos·.
O crime cometido contra o índio Galdino trouxe
à público uma outra questão muito grave: queimam
mendigos no Brasil - em São Paulo, em Brasma.
Meu Deus do céu! Que política de direitos humanos
estamos tendo? Que solidariedade humana estamos
tendo?
Ao encerrar a minha fala, Sr. Presidente, para
não ultrapassar o tempo que me é destinado, quero
dizer que, de um lado, a Funai precisa tomar providências para que fatos graves como esse não ocorram novamente. A Funai precisa assumir a sua responsabilidade de demarcar a terra indígena e de cuidar dos índios quando vêm a Brasíiia chamados
para discutir a questão da terra. De outro lado, é
preciso fazer um trabalho de conscientização da sociedade não só para os índios, mas também para os
desvalidos, para os mais pobres. É preciso dar caráter humanitário à sociedade brasileira, sob pena de,
futuramente, essas manchetes em nossos jornais
não passarem de •notinhas• na coluna policial.
Precisamos tomar providências e condenar
esse crime hediondo. É preciso que a Funai assuma
a sua responsabilidade por um lado e, por outro, a
sociedade brasileira, chocada com esse ato, se recicle e se repense para recuperar a humanidade com
os mais carentes, os mais pobres e desvalidos, que
estão a merecer o amparo do Governo e mão amiga
da sociedade. Muito obrigado, Sr. PresidentE:.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Peço a
permanência dos Senadores que se encontr2m em
Plenário para prorrogarmos a sessão, por maió alguns minutos, haja vista a necessidade de ouvi1 ;nos
as palavras dos Senadores Eduai-do Suplicy e Marina Silva.
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Concedo a palavra à Senadora Emilia Femandes.
V. ExA dispõe de cinco minutos.
A SRA. EMíUA FERNANDES (PTB-RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, queremos registrar a aprovação de um projeto de lei votado na Comissão de Assuntos Sociais no dia 09 do
corrente mês. O projeto de lei de minha autoria, que
recebeu nesta Casa o n2 77/96, dispõe sobre a produção, utilização e comercialização, no Brasil, de
substâncias qufmicas do grupo dos clorofluorcarbonos, conhecidos como CFC, cujo parecer favorável
foi do ilustre Senador Osmar Dias.
·Como sabem os Srs. Senadores, o CFC vem
sendo apontado pelos cientistas como o responsável
pelos danos causados na camada de ozOnio do Planeta, fenómeno detectado desde 1971.
Minha intenção com essa iniciativa foi a de defender o meio ambiente.
O projeto foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal em caráter terminativo. Portanto, foi diretamente à Câmara Federal,
onde os Srs. Deputados se pronunciarão, certamente favoravelmente a ele. Da mesma forma como o
projeto tramitou nesta Casa com rapidez e sem embaraços, tenho certeza de que assim será a sua trajetória na Câmara Federal.
Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Senadores. o projeto de lP-i de minha autoria. no seu art. 12 , estabelece
que a produção, a comercialização e a utilização dos
compostos químicos do grupo dos chamados CFC
em nosso território serão mantidas, nos patamares
aluais, por um ano a partir da publicação da lei. Serão, depois, reduzidas em 25% a cada ano, até que
cesse totalmente a possibilidade da produção, da
comercialização e da utilização desses produtos no
nosso País. Para isso, haverá um período de transição de quatro anos.
Tivemos o cuidado, no parágrafo único do art.
12 , de determinar que sejam excluídos da lei os medicamentos que usam o CFC. O projeto exclui de tal
regulamentação os medicamentos em razão do volume até certo ponto irrisório do CFC utilizado em
tais produtos, onde se apresentam sob a forma de
aerossóis e pela sua utilização na composição do
chamado sangue artificial, um substituto do sangue.
Visando à efetivação dessa lei, o art. 22 estabelece que as empresas produtoras dos compostos
terão de ser cadastradas e fiscalizadas pelo órgão
federal que responde pelas questões de controle
ambiental. Na mesma direção, o art. 32 determina
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que os infratores da lei sofrerão multas de 10 mil
__UEIBs a ser aplicada pelo órgão federal de controle
do meio ambiente. Por fim, o art. 4° determina que o
Executivo deverá regulamentar a lei no prazo de 90
dias.
Como se vê, trata-se de um projeto singelo,
mas certamente trará grandes benefícios em termos
ecológicos ao nosso Pafs. Para termos uma melhor
dimensão do seu impacto, é necessário examinar
um pouco mais e- mais detidamente a questão pelo
seu ângulo cientffico.
Os compostos do grupo do CFC surgiram em
1928, quando foram usados na construção de geladeiras pela empresa General Motors. Seus mais conhecidos derivados são o triclorofluormetano e o diclorolluormetano, que, sob o impacto dos raios violeta, liberam átomos de cloro que, por sua vez, reagem com a molécula de Ozónio (03), destruindo-a.
Estima-se que cada átomo de cloro tenha capacidade de destruir cem mil moléculas de ozOnio.
Esse impacto nocivo do CFC no meio ambiente foi
percebido em 1971, quando se detectou uma redução da camada de ozónio na estratosfera.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Senadora Emília Fernandes. prorrogo a sessão por 10 minutos para que V. Ex" conclua o seu pronunciamento.
A SRA. EMíLIA FERNANDES- Cálculos científicos, como estávamos colocando, indicam que
essa diminuição foi da ordem de três por cento nos
-- - ulfirrios 15 anos~ Analisando as passiveis causas, os
pesquisadores concluíram que o emprego maciço
dos compostos derivados de CFC estaria no cerne
da questão.
A camada de ozónio funciona como um filtro
das radiações ultravioleta emitidas pelo Sol, o que
determina para ela um papel de grande importância
na preservação da vida no Planeta. Sua diminuição
representa sensível queda nos processos de fotossíntese, que, por sua vez, tem impacto negativo sobre a produção de alimentos e de plâncton oceânico,
inclusive sobre a questão ambiental e principalmente
sobre a vida animal. De outro lado, mais expostos
aos raios ultravioleta, os animais ficam mais vulneráveis aos cânceres de pele e lesõesi:lculares. Estima-se que 1% por C:ento de redução na camada de
ozónio possa elevar de 4% a 6% a incidência de
câncer dermatológico.
A participação brasileira na produçp.o dos derivados de CFC é pequena. Anualmente, prcduz-se
no Brasil cerca de nove toneladas. volume até certo
ponto irrisório quando comparado às 700 toneladas
~o.
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produzidas anualmente pelos Estados Unidos. Segundo a Associação Brasileira de Aerossóis, os
compostos de CFC têm sua utilização distribufda assim: 70% em equipamentos de refrigeração (geladeiras e aparelhos de ar condicionado); 17% em solventes qufmicos; e 8% em aerossóis.
Nos Estados Unidos - é importante lembrar,
Srs. Senadores -. a proibição do uso do CFC em aerossóis, com exceção dos empregados para fins medicinais, ocorreu em 1979. Em 1987, em Montreal,
no Canadá, 54 pafses, referendaram proposição de
redução gradual do uso de derivados de CFC.
Assim, o projeto que apresentamos - já aprovado pelo Senado e que será pela Câmara -, pretende fazer a inserção do Brasil no grupo das nações
que, conscientes do problema, tornaram á decisão
de enfrentá-lo. Essa lei, portanto, objetiva incluir o
Brasil no esforço mundial de preservação desse património da Terra que é a camada de ozônio. Mas é
importante considerar também o aspecto econOmico, daf a redução paulatina da produção. Não se poderia estancar bruscamente a produção sem pagar
um alto preço em termos sociais. Com o prazo de
quatro anos, as empresas poderão buscar novas
tecnologias e fazer a substituição dos processos industriais, do mesmo modo que ocorreu em outros
pafses.
Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, o sucesso dessa lei depende, em grande parte, da atuação
do Poder Executivo, que certamente sancionará
essa lei e que, por meio de seus organismos de controle ambiental, deverá avaliar a produção, comandar a redução e depois, inclusive, aplicar multa aos
infratores, se necessário.
Faço este pronunciamento com o objetivo de
transmitir à sociedade brasileira o compromisso e a
contribuição concreta do Congresso Nacional com
relação ao meio ambiente. Sabemos que muito se
tem falado e que já se constataram os estragos feitos neste Pafs ao meio ambiente, às nossas florestas, aos nossos rios, aos nosso animais, enfim, ao
homem.
Portanto, é uma contribuição que construimos e aprovamos no Senado. Certamente, tratase de uma lei que servirá de exemplo, por meio
da qual o Pafs não só assume os seus compromissos e acordos firmados, mas, acima de tudo,
trabalha com a visão da prevenção também na
área de meio ambiente, que é fundamental para
a sobrevivência e a permanência da vida no planeta Terra.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Concedo a palavra à Senadora Marina Silva, por cinco minutos.
A SRA. MARINA SILVA (PT-AG. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, nesses dois
anos, a maioria dos meus pronunciamentos temse reduzido aos cinco minutos das explicações
inadiáveis. Não sei qual é o processo; não adianta
estar e1t1_ quinto, t~~elro o_u_gu_arto IIJgar, porque
aeabo ficando por último. No entanto, não há problema.
Eu deveria abordar a questão do assassinato
do lndio, _que foi o acontecimento desta semana,
mas tratarei desse assunto, que é por demais extenso, numa oportunidade na qual possa fazer, com
mais cuidado, uma avaliação desse fenômeno .do
alheamento, em relação aos menos favorecidos, daqueles que têm uma posíção social até privilegiada
em face dos milhares de desempregados ou dos
sem-teto e sem-terra deste Pafs.
Esse problema, que é individu.almente condenável e deve ser punido com todo o rigor, é também
um problema da sociedade contemporânea que não
pode se individualizar, sob pena de estarmos tratando apenas do fenômeno e não das causas que o levaram a ocorrer.
Sr. Presidente, gostaria de tratar de um assunto que, do meu ponto de vista. é de muita relevância
e está relacionado com as questões indfgenas. Trata-se de uma denúncia que vem envolvendo alguns
funcionários da Funai, pessoas que gozam de respeito e credibilidade pela sociedade, pelo trabalho
corajoso e até heróico querealizam, como é o caso
do sertanista Sidney Possuelo, que é um dos especialistas em contato com fndios arredios e que merece todo o respeito e destaque da sociedade brasileira por sua coragem e por sua dedicação-ª~ cornuni- C!aClesTnclrgerlas arredias: -- -- "Ao prestar esta informação, devo esclarecer sobre quem estamos falando. Trata-se de um P<>vo que vive em condições
muito próximas daquelas que foram encontradas pelos descobridores do nosso continente. Eles vivem de arco e flexa, dependendo exclusivamente de recursos naturais.
Não sabemos quantos são, que lfngua falam. Sabemos, entretanto, que estão sendo
extintos violentamente na medida em que
estamos ocupando e destruindo o meio ambiente. Refiro-me aos vários grupos de fndios isolados, resto do que outrora foram
grandes nações indfgenas. Os que ainda
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subsistem estão espalhados na Arrtazônia
brasileira, em pequenos grupos errantes.
Em 1995, a Fundação Nacional do fndio, pela Portaria n° 1.849/E, reconheceu a
terra indígena Vale do Javali-Amazonas,
como habitat dos grupos indígenas Kanamari-Marubo-Matis-Maluruna e Kullina e outros grupos isolados. No ano passado, a
Portaria n• 81 O, da Funai, confirmou a interdição da portaria anterior e estabeleceu parâmetros para o controle dessa Terra Indígena, ameaçada em sua integridade pela ação
permanente de madeireiros, pescadores e
caçadores que ilegalmente a invadem.
A responsabilidade pelo controle. defesa ambiental, cantata e proteção aos índios
isolados ficou a cargo da Frente de Cantata
Vale do Javari, reativada após frustradas
tentativas anteriores de contatar os índios
isolados, denominados regionalmente de
Korubo ou Caceteiros. Neste passado não
tão distante, a Funai havia perdido nove servidores, massacrados na tentativa de aproximação com os Korubo. Cito o fato para destacar a belicosidade desses índios, motivada, talvez, pelas constantes agressões a
que estão expostos, como aconteceu em
1989, quando foram mortos três índios por
regionais e os corpos foram enterradas nas
confluências dos rios ltuí e ltaquaí.
Assim é que, em janeiro de 1996, a
Portaria n• 810 da Funai, estabeleceu arestrição e o controle da Terra Indígena Vale do
Javari, confirmando a Portaria n° 1.849/E,
de 1985, que, há 1o anos passados havia
declarado a Terra Indígena Vale do Javarí.
A Funai estabeleceu, na confluência
dos rios ltuí e ltaquaí, a Frente de Contato
Vale do Javari, com a missão de proteger o
património indígena, proibindo, no interior
daquela terra, ates ilegais de corte de madeira, caça e pesca, papel esse que lhe é
atribuído por determinação constitucional,
de acordo com o ART. 231/ da Constituição
da República(vide anexo).
Na Terra Indígena Vale do Javari mesclam-se interesses de comerciantes, que extraem ilegalmente madeira, praticam a pesca predatória e atividades associadas a nar- ..
cotraficantes. Tudo isso com sérias impliCé'ções na politica regional.
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Senadora Marina Silva, interrompo V. ExA para prorrogar
a sessão por mais cinco minutos.
A SRA. MARINA SILVA- Agradeço a V. ExA,
Sr. Presidente.
A Polícia Federal e a Funai estão sendo vítimas de uma campanha, inclusive por ates da juíza
de Benjamim Constant, que objetiva abrir a área
a:goraprotegida para que continuem as ações ilegais
na região.
Ameaçam de morte o chefe do Departamento
de fndios Isolados e são incentivados por políticos
regionais a continuarem a invasão das terras indígenas. As placas indicativas de terra indígena, fixadas
j)ela Funai, foram arrancadas a mando do Prefeito
de Atalaia do Norte, e, agora, com o novo Prefeito
foram devolvidas à Funai.
Recentemente, o Deputado Euler Ribeiro (PFLAM) organizou uma visita à Frente de Contato Vale
do Javari, levando alguns prefeitos, vereadores e
outras autortdades regionais, inclusive o Bispo da
Diocese do Alto Solimões, Dom Alelmar Magalhães,
irmão de um dos maiores madeireiros da região.
Essa comissão, ao seu retorno, apresentou
ao Ministério da Justiça e à própria Funai sua visão cheia de inverdades, alegando mesmo o Bispo
- e é lamentável que -um Bispo se utilize de sua
função para dar esse tipo de depoimento - que a
equipe da Funai estaria querendo maltratar e escravizar os ribeirinhos em benefício das populações indígenas.
Faço este registro, Sr. Presidente, porque considero de alta importância que a Funai dê o tratamento adequado a essas comunidades que estão
sendo contatadas. A Funai já perdeu nove funcionários na tentativa desse contato, assassinados por
grupos arredios. E foram assassinados porque os
grupos sabem do mal que podem vir a sofrer com o
contato com os brancos. Mas, se continuarem como índios arredios, ficarão talvez ainda mais desprotegidos,
pois, de uma fonna ou de outra, seja através de madeireiros-inesc;rwu~sQU do_!> gue prati<:llfn a Ci:IÇii Predatória_ em seus grupos, utilizando-se de annas que sequer conhecem e sem a mínima conáção de enfrentálas, poderão ser completamente dizimados.

b sertanista Sidriey Possuelo tem um trabalho
muito sério no que se refere ao contato com essas
comunidades indígenas e não merece ser tratado
como se fosse um bandido, inclusive, com essas
acusações sendo insufladas e veiculadas nos meios
de comunicação por uma autoridade federal, no
caso um Deputado.
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Quero fazer um apelo para as autoridades,
para os políticos da região. Em que pese os interesses locais, as disputas locais, essas populações não
podem ser tratadas com esse desrespeito.
Faço este alerta desta tribuna porque é responsabilidade do Governo brasileiro o que acontecer a
essas comunidades; é também responsabilidade da
sociedade brasileira, particularmente, de todos
aqueles que estão envolvidos nessa campanha contra os funcionários da Funai e a Polícia Federal que
estão dando proteção a essas comunidades isoladas, mas acima de tudo daqueles que, por dever de
ofício, deveriam fazer aquilo que o nosso Senador
falou, cumprir a lei e fazer cumprir a Constituição.
A Constituição Federal, no seu Art. 231, diz
que é obrigação do Estado proteger as comunidades
indígenas, quanto mais a essas que estão isoladas e
indefesas. Não é justo que um Deputado ou Senador, que podem até divergir politicamente, utilizar-se
da função que tem para colocar em risco a vida de
inocentes e de funcionários.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Senadora Marina Silva, peço permissão a V. Ex" para endossar suas palavras no que diz respeito ao Sr. Sidney Possuelo. Quando trabalhei na Polícia Federal e
ele na Presidência da Funai. aprendi a admirá-lo
pelo conhecimento, pela vontade e pela devoção ao
trabalho, principalmente na busca das comunidades
de índios arredios.
Se V. Elr' me permite, eu gostaria de endossar
suas palavras.
A SRA. MARINA SILVA- Com grande prazer,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, por cinco
minutos.
Peço brevidade no seu pronunciamento, para
podermos encerrar a sessão.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, quero também expressar minha indignação diante do bárbaro
crime perpetrado contra o índio pataxó Galdino Jesus dos Santos.
Toda Nação está indignada. Todos nós estamos nos perguntando: como será possível que cinco
jovens resolveram, às cinco horas da manhã, colocar fogo numa pessoa que estava dormindo ao relento, ali no ponto de ônibus da W-3, uma das princi·
pais avenidas de Brasília? Eles que voltavam de ai[1Uma atividade notuma, de alguma fesja, qye ha~
viam se colocado num bom carro de sua família, um
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Monza, premeditadamente jogaram um líquido que
iria causar fogo sobre o cobertor daquele fndio que,
segundo os próprios rapazes, era um mendigo. Ele
estava ali ao relento, no ponto de ônibus. Por que
razão? Porque não encontrara guarida naquela noite
para dormir. Ele que veio à Brasilia exatamente para
solidarizar-se à marcha do Movimento Sem-Terra,
por reforma agrária e empregos justíssimos, sobretudo para garantir aos índios pataxós a demarcação
de suas terras ali na Bahia. Ele que já havia perdido
alguns de seus irmãos, que são 20, nessa batalha.
Há tempos, a tribo do fndio Galdinõ, sua comunidade, luta para ter uma terra garantida, diante das ocupações, das invasões de pessoas que não querem
respeitar o que está na Constituição Brasileira de
1988 relativamente ao respeito aos fndios, os primeiros brasileiros a serE)m encontrados por Pedro Álvares Cabral e os portugueses quando chegarem à
Bahia.
Sr. Presidente, o que será que faz com que jovens, não apenas aqui em Brasma, mas também em
São Paulo, no Rio cfe Janeiro, em Belo Horizonte e
outras cidades brasileiras estejam a queimar mendigos, a colocar fogo nas vestes ou no cobertor de
quem não encontrou sequer um teto para dormir, de
quem não possui recursos necesSários para pagar
uma modesta pensão, quando não um hotel? Era
um índio que naquela noite não havia encor+rado
quem lhe pudesse âar guarida. Que falta de solidariedaâe está exiStin~dO emnoS5o PafsTJá-flao é à
primeira vez que jovens de classe média, de classe
alta, filhos dos donos do poder, cometem abusosna
Capital Federal.
- PreCisamos-todos pensar em profundidade nas
razões pelas quais nossa Nação está doente, Sr.
Presidente. O Brasil se encontra doente para termos
situações cornoessas -emque jõvennesõiVer afeaf
Jugo ao cobertor de Galdino Jesus dos Santos, dizendó-qii!nrãb Sàbiàm que era um fndio e queima·
ginavam ser um mendigo. Ora, Sr. Presidente, precisamos chacoalhar, precisamos transformar o nosso
País, porque ações como essas nos envergonham,
nos colocam muito baixo no conceito de todas as
nações.
_ _(,3éildil}9 estava se solidarizando com aqueles
que lutavam i)eio direito fi terra~ pelo -CiirelfO-ae dignidade à vida. E eu somo a minha voz, Sr. Presidente,
a lodos aqueles gue, como os Senadores.Pedro Simon, Marina Silva: Lauro Camp<ls, Benedita da Silva
_e télntQs_ outr_Qs_,_ ll<?j~. colocaram sua indignação
__djélnte ele tão grave problema-:- êliarite do-drama-que
vive a Nação brasileira.
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Precisamos sim, Congresso Nacional, Poder
Executivo, Judiciário, toda a Nação brasileira, caminhar celeremente para fazer justiça, não apenas
com a condenação desses rapazes pelo que fizeram, mas com a transformação de nosso Pais para
que caminhe em outra direção.
Sr. Presidente, para concluir, eu gostaria de registrar a presença no Senado Federal da Prefeita
Municipal Dorcelina de Oliveira Folador, que acaba
de marcar um encontro com o Presidente da Eletrosul, Cláudio Ávila da Silva, em que vai tentar desfazer negócio danoso que, há cerca de dois anos, foi
iniciado com a Eletrosul, pelo qual o Municfpio iria
adquirir área composta de diversos terrenos alagadiços. Na verdade, essas áreas eram de preservação
permanente e insuscetfvel de exploração económica. Registro o offcio que informou que o Presidente
Cláudio Ávila da Silva marcou para o dia 28, às 11
horas, audiência com a Prefeita, em Aorianópolis,
para tratar dessa questão. Peço que o oficio da Sr'
Prefeita, onde é explicado o assunto, seja transcrito.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. EDUARDO SUPUCY EM SEU PRoNUNCIAMENTO:
OFÍCIO N• 205/G/97
Mundo Novo-MS, 16 de abril de 1997
limo. Sr.
Cláudio Ávila da Silva
MD. Presidente das Centrais Elétricas do Sul do Brasil SIA- ELE·
TAO SUL
Florienópolis - se
Senhor Presidente:
Conforme estabeleddo em reunião realizada no dia B de
abril de 1997, entre representantes desta municipalidade e dessa
conceituada Empresa, servimo-nos do presente para informar a
V. s• que o assunto a ser tratado na audiência a ser agendada
como V. s• diz respe~o ao Contrato de Compra e Venda de área
rural deste Municlplo, registrado no livro 175, folhas 49, do cartório da Trindade, 4' Sub-distrito de FioriWlópolis-SC.
Por aquele Contrato o Munlcfpio adquiriu da Eletrosul
2.961,034 hectares de uma área localizada ás margens do Rio
ParWJá, conhecida como "'va~Ao". Referida área é composta por
diversos terrenos alagadiços, consti1ulndo-se em área de preservação permanente, insuscetfvel de exploração econOmica.
A aquisição deu-se com o objetlvo de doação da terra à
empresa BRASCAL- Calcários do ParMá Lida.
A aquisição deu-se sem o preenchimento de diversas formalidades legais coisa que, pelo menos ao nosso sentir, Invalida
o negócio realizado. Por outro lado, concomitantemente à aquisição o Municfpio outorgou à Eletrosul Procuração dWldo-lhe poderes para levantar, junto ao Banco do Brasil S/A, agência de Mundo Novo, as importàncias destinadas ao pagamento da terra, provenientes de compensação financeira pela utilização de recursos
hfdricos, paga por ltaipu Binacional.

Como já Informado a área adquiõ1da localiza-se em terrenos alagadiços que são de preservação permMente. Assim, não
há possibilidade de exploração económica. Além disso, o cronogmma de pagamentos, se cumprido inviabiliza as finanças munici-

pais.
Desta forma, na audiência, pretendemos tratar com V. S'
de uma solução para o problema assim colocado, adiantando
que, preferentemente a qualquer outra Interessa-nos o desfazlmento do negócfo com a devolução da área à Eletrosul.
Cientes do hab-1 apoio, colhemos o ensejO para renovar
a V. s• nossos protestos de estima e distinto apreço. - Dorcellna
da Oliveira Falador, Prefeita Municipal.
OFICIO N' 058/SADM/97
Mundo Novo-MS, 3 de abril de 1997
limo. Sr.
Cláudio Ávila da Silva

Presidente das Centrais Elétrices do Sul do Brasil SIA
Florienópolis- se.
Senhor Presidente:
Ao tomar posse, em 1' de janelro de 1997, a aluai Prelaita
encontrou a Máquina Administrativa do Municfplo em completo
desequilfbrlo orçamentário, ftnWlceiro e administrativo, além do
que com o parque rodoviário Inteiramente sucateado e serviços
essenciais em funcionamento precário e salários dos senridores
com até quatro meses de atraso.
Nossas primeiras providências foram no &Riltido de sanear
as finanças do Munlcfplo, sendo que hoje já pagamos todos os
salários atrasados recuperamos parte do maqulnário e estamos
trabalhando Intensamente na recuperação das vias públicas do
Municfplo alám de ter restabelecido, na sua Integridade, os serviços públicos essenciais.
A posse deu-se sem qualquer processo prévio de transição, de manelra que só pudemos nos lntelrar da situação administrativa do Municfplo apOs 1• de )Melro.
Já Wltes da posse Unhamos a Informação de que o Munlcfpio houvera adquirido terras dessa Empresa aqui locaHzadas.
~ Contudo,Jendo nos dirigido ao cartório de Registro de Imóveis da
Comarca nenhum registro e propósito de tal trW1sação encontramos, desnecossárto dizer que nos arquivos da Prefeitura nenhum
dOCilinenlo h-avla,lnlórmatiVo-aetal transação.
Assim foi que mMtivemos conlato com a Empresa e recebemos a visita do Senhor Lulz Lunerdelll que nos Informou da
existênda da transação e prontificou-se a nos remelar cópia da
documentação a ela referente. Nesta ocasião, combinamos com o
Senhor Lunardelll que, de posse da documentação estudarfamos
o caso e estabelecerfamos negociações com a Empresa, com vistas a solucionar c problema dos pagamentos.
No dia de ontem recebemos a documentação referida e
pudemos constatar tratar'se de uma Escritura Pública de Compra
e Venda de 2.900 hectares de terra e outra Escrl1ura Pública de
Procuração concedendo amplos poderes a essa Empresa para
efetuar o levWJtamento das parcelas devidas diretamente no Banco do Brasil SIA, agência de Mundo Novo-MS.
Qual não foi nossa surpresa, entretanto, quando no dia de
ontem fomos procurados pelo gerente da agénda local do Banco
do Brasil S/A, nos in!<JrmJ!lldo que ~a Empre!iQ, por força da Procuração outorgada pelo Munlcfpio estava a exigir o Imediato repasse
das verbas provenientes de royaltles da llalpu Blnaclonal.
Como recebemos as cópias das escrituras no mesmo dia
(ontem), não tivéramos tempo se quer de Wlallsar a documentação, mutto menos de elaborar qualquer proposta. 1
Diante de todo o exposto e da situação criada já agendamos com o Senhor Luiz Augusto Portela Filho, Garante do Departamento de PatrimOnlo Imobiliário da Empresa uma reunião para
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tratar do assunto na terça-feira, dia 8 de abril de 1997, na cidade
de Florlanópolis.
Cremos ser desnecessário e até deselegante de parte da
Empresa adotar medidas drásticas como a exigência ao Banco de
repasse imediato da verba proveniente de royelt!M lá depositada, sem ao menos uma tentativa de negoclaçl!o.
Assim é que solicitamos de v. s• que transmita fax endereçado ao gerente da agência local do Banco do Brasil S/A, determinando que, até o dia 8 de abril, ocasião em que estaremos negociando com o Senhor Lulz Augusto, a verba depositadà pennaneça bloqueada na conta em que se encontra, tudo como sinal de
boa vontade.
Ressaltando que tal providência. para surtir efeitos práticos, deverá ser adotada até às 16:00 horas do dia de hoje, prazo
proposto pelo Senhor gerente do Banco do Brasil S/A.
Certos de poder contar com essa demonstração de boa
vontade de parte de V. s•, colhemos o ensejo para reHerannos
nossos protestos de estima e distinto apreço. - lndakiclo V•nderlel Franco, Secretário Municipal de Administração.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) :._ Se me
permite, Senador Eduardo Suplicy, a indignação de
V. Ex" é a de toda a Nação. V. Ex" disse que os jovens colocaram um produto químico sobre o cobertor do índio. Provavelmente, planejaram isso porque
ninguém carrega combustível em carros. Eles acharam que o índio fosse um mendigo, mas ali estava
um ser humano.
Há comunidades de jovens que, à noite, distribuem cobertores aos desassistidos. É terrível sabermos que ainda existem jovens ociosos que, em vez
de ajudarem os que precisam de calor humano, lhe
dão morte terrível como essa. Que Deus nos proteja!
E que realmente essa seja uma minoria que, provavelmente, passará toda a sua juventude atrás das
grades.
O SR. EDUARDO SUPUCY- Bem lembrou V.
Ex", Senador Romeu Tuma, que felizmente há hoje,
inclusive na nossa cidade, aqueles que saem à noite, mesmo de madrugada, para levar alento, cobertores e alimentação àqueles que vivem nas ruas de
nossas cidades. Vamos ver se revertemos esse estado de coisas com o exemplo dessas pessoas.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Os
Srs. Senadores Artur da Távola, lúcio Alcântara,
Regina Assumpção, Odacir Soares, Onofre Quinan, José lgnácio Ferreira, Mauro Miranda e Romeu Tuma enviaram discursos à Mesa para serem
publicados na forma do disposto no art. 203 do
Regimento Interno.
S. Ex"s serão atendidos.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ)- Sr.
Presidente, Sr-s e Srs. Senadores, parece simples,
no entanto é a mais difícil dentre as reformas e a
que recebe maior oposição, principalmente a dos setores conservadores daquela que já foi a esquerda e
hoje é a ex-querda. Esquerda significa abertura para
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a transformação e hoje ninguém se coloca de modo
frontalmente mais oposto à transformação que a 'exquerda'. Refiro-me às reformas do Estado e ao tripé
no qual se assentam: as reformas administrativa, fiscal e da previdência.
Reparem que são as mais demoradas no Congresso e mais resistência causam. Nelas insere-se,
ademais, o programa de privatizações.
Ao discursar na Primeira Conferência Regional
de Seguimento da Cúpula Mundial, o Presidente
Fernando Henrique Cardoso deixou claro que, sem
redefinir o papel, o tamanho e as funções do Estado,
não avançaremos na direção das demandas da sociedade.
Aqui está o fundamental, a essência de seu
programa de governo e o ponto mais difícil de ser
aceito por.
a) os selares que vivem, ganham, alimentamse, elegem-se graças à ação de um Estado afastado
da eficiência e de seu papel na contemporaneidade;
b) partidários da 'ex-querela' que desejam o
Estado em seu recorte atual superpondo-se à ação
da sociedade na repartição da justiça, da eqüidade;
c) totalitários de direita ou de esquerda que
querem o Estado como instância máxima, interferente, onipotente, e repartidor de bens, da justiça e do
equilibrio social;
d) neo-liberais que sonham com o Estado mini- mo e o predomínio do mercado sobre as demais instâncias da sociedade;
e) políticos incapazes de compreender o sentido da transformação pretendida pelo País e as linhas gerais da mesma, perseguidas de modo obsessivo por um Presidente que não parece determinado e teimoso mas o é. A ele pouco importa a compreensão do que está a fazer (no que erra do ponto
de vista da comunicação, aliás, fraquíssima, em seu
Governo) mas as consequências futuras do que está
a construir no Brasil democrático de hoje.
Tais setores não conseguem compreender o
que se passa e fazem de sua confusão mental ou de
seu apego a velhas idéias o cerne da pregação oposicionista. Aproveitam-se, para isso, de uma certa dificuldade conceituai de compreensão dos macroprocessos da sociedade e da história, e através de surrados chavões só fazem repetir e 'tripetir' velhas
idéias, em geral, associando-as a um conceito mágico de patriotismo, o que toma sua tese atraente para
setores da sociedade bem intencionadps mas ingénuos.
A reforma do Estado baseia-se na constatação
de que a capacidade de investimento deste cessou,
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desde que ele faliu. Baseia-se, também, na idéia de
que o Pais consumiu as energias e reservas do Estado ao investir (era necessário) nos setores de infra-estrutura, os propulsores de desenvolvimento.
Hoje assevera que tais investimentos devem ser feitos pelo capital privado, em associação com o Estado, para:
1) sair da falência;
2) reduzir a dívida pública;
3) concentrar-se nos setores que na atualidade
propulsionam o progresso individual e social: educação, cultura, ciência, tecnologia, saúde, transporte,
agricultura e habitação.
Aqui se insere a lógica das privatizações.
Com a reforma do Estado e a conseqüente saída da falência que hoje o paralisa e a seus- serviços
essenciais, oustiça, policia, saúde, salários e aposentadorias). e com a orientação dos investimentos
para os setores intra-estruturais através do capital
privado, o Estado poderá recuperar seu papel de
mediador das relações sociais e de reitor da nacionalidade, desde que baseado em estrutura democráticas.
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Quem permanecer na velha concepção do Estaao paternalista e empresano, este permanecera no
campo conservador por mais que se suponha progressista ou 'de esquerda'; ou 'ex-querda'.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDBCE)- Sr.
Presidente, S~ e
Senadores, Brasil mantém
uma estrutura fundiária altamente concentrada. Um
por cento dos proprietários são donos de mais que
35% das terras. Os latifúndios constituem 2,8% dos
imóveis rurais e correspondem a 56,7% da área total. Oitenta e nove por cento dos imóveis são minifúndios ou pequenas propriedades, ocupando apenas 23,4% das terras.
O Atlas Fundiário Brasileiro, lançado em 1996
pelo INCRA, mostra que o quadro de concentração
de terras no País é substancialmente o mesmo de
1940. O fndice de Gini, um indicador internacional
utilizado para medir o grau de concentração da propriedade. de terras, .permanece extraordinariamente
alto em
País ao -longo
56 anos. Em
uma escala que vai de zero a um, o índice, para o
Brasil, se vem mantendo em 0,8, um dos maiores do
mundo, bem superior ao de outros países da América Latina, como Argentina e Chile, onde ele mede
0,5. Países de dimensões comparáveis ao nosso,
Estados Unidos e Canadá, não passam da marca de
0,4, metade da brasileira.

Srs.

no$So

o

desSes-

Tal visão parte da constatação de que fndices
de relativa felicidade só são obtidos numa sociedade
quando o que nela é forte são as instituições e não o
Estado ou as fortunas individuais, tampouco altos fndices de concentração de renda e precária redistriPode-se pensar que a Região Norte, com sua
buição da mesma. Uma sociedade toma-se tanto
vastidão territorial e pequena população, é o fator
que desequilibra o Cáleuló dó -ínrnce-ríãc1ona:l; puliarima1s democrática quanto mais ativas e vivas sejam
do-o para cima. De fato, a medida de concentração
as suas instituições e não o Estado, que é apenas
de terras no Norte 0,85 é a mais alta, mas não fica
uma delas. Isso ocorre somente quando instituições.
muito acima das demais regiões. Na Região Sul,
como a Justiça. a Universidade, a Medicina, a Eduque apresenta o rnE!Ihor quadro, o índice de Gini
cação, a Cultura, as Comunidades Organizadas, as
eqüivale a 0,7, estando 63% da área rural constituíReligiões, entre outras, são fortes, vivas e atuantes.
da de terras improdutivas. A partir daí, o índice vai
Sem a consciência, pois, de que está na reforcrescendo, como no Nordeste, onde ele mede 0,79
ma do Estado o maior dos desafios da contemporaé
onâe 70% da ârea-rrão é utilizada para produção.
neidade, vamos prosseguir a patinar nos mesmos
erros, a agravar as conseqüências da crise desse
Não se trata apenas de dizer que nossa reforma agrária não aVança. b diagnostico correto é que
mesmo Estado, a involuir na repartição da justiça soainda não houve uma verdadeira tentativa de realicial; a mesma justiça social que parece ser a sincera
zar a reforma agrária neste Pafs. Tamanha parece
bandeira da Oposição, mas em relação a qual esta
ser nossa incapacidade ou falta de vontade polftica
não possui qualquer monopólio, ao contrário.
para alterar a estrutura fundiária que muitos se sentiOs setores que defendem a libertação do Esram aliviados ao ouvir falar que reforma agrária é
tado da obrigação de investir nos segmentos da
coisa do passado.
infra-estrutura, para fazê-lo tanto no que toca à reRealmente, argumentam alguns, a reforma
forma do Estado como na realocação dos recursos
agrária teria sido muito boa para o País há trinta
para os segmentos efetivamente transformadores
anos-atráS~
tempos Sãooutrós, o futuro da
(educação, ciência, tecnologid, saúde), estes sim,
estão na verdadeira esquerda: a que defende muagricultura se éneontra nas granaes êmpresas, que
ll'lelhores tecnologias;gerãm-emp~ - - - .
danças e progresso material com desenvolvimento -- se utilizam
mental.
gos assalariados no campo e produzem em quanti-

Agora; os
das
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dade suficiente para abastecer o mercado interno e
para exportar.
No máximo, concede-se, a reforma agrária traria alguns efeitos sociais benéficos, evitando que os
camponeses vão engrossar as fileiras de desempregados e miseráveis das grandes cidades ou trazendo-os de volta para a área rural. Entretanto, condenadas a voltar-se quase exclusivamente para a subsistência, as atividades agrícolas dos assentados
não teriam maior relevância para a vida económica
do País. Poderíamos, portanto, conforme os pretensos arautos da modernidade virtual, continuar a brincar de reforma agrária de faz-de-conta, como válvula
de escape para as tensões sociais mais agudas e
justificação mínima perante a opinião pUblica.
Estaríamos assim, se me permitem os nobres
Senadores a comparação infantil, na situação do
aluno que atrasa semana após semana suas tarefas
e recebe a notfcia de que o professor já não vai cobrá-las. Instantaneamente, a consciência nacional
se veria aliviada de um grande peso.
Há, no entanto, fortes motivos para considerarmos que nunca foi tão imprescindível uma autêntica
reforma agrária em nosso Pafs.
Por que, enfim, é necessária urna reforma
agrária? Antes de tudo, devemos enfatizar a necessidade de fixar homens e mulheres no campo, dandolhes condições dignas de vida, evitando que aumente ainda mais o caos nas cidades. O grande custo
social do Plano Real tem sido o crescimento do desemprego, tomando dramática para milhões de brasileiros a luta pela sobrevivência.
Mesmo que tenha aumentado seu crescimento em função de ajustes do setor produtivo decorrentes do Plano Real, o desemprego nãc é um
problema meramente conjuntural. A automação
das mais diversas atividades econOmicas vêm tornando seríssima a questão da falta de emprego
em todo o mundo. O aproveitamento das áreas rurais para a produção familiar é uma das alternativas mais simples e eficazes de que dispõe o Brasil. Sabemos que as famílias produtoras nunca introduzirão tecnologias que causem desemprego
de sua própria mão-de-obra.
O professor norte-americano Albert Rshlow,
pesquisador do Conselho de Relações Externas de
seu país, ressalta a reforma agrária como instrumento privilegiado para promover a distribuição de renda
na América Latina, apontada como 'a pior do mundo'. O aproveitamento da terra em pequenas propriedades mostra-se também mais compatível com o
desenvolvimento sustentado, na medida em que são
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manejados diversos produtos agrícolas, levando-se
em conta a existência dos microclimas, em lugar da
especialização em um só cultivo.
Garantem alguns que os resultados da produção agrícola dos assentamentos têm sido insignificantes. Pesquisa realizada pelo Instituto Vox Populi,
por encomenda da Confederação Nacional de Agricultura, indica que a renda mensal média per capita
dos assentados pela reforma agrária é de R$ 26,45.
Desprezam os pesquisadores, nessa estatística, a
produção de alimentos para o próprio sustento, além
do fato de que os colonos nada gastam com aluguel.
Se comparamos os dados com a provável situação
dessas pessoas nas cidades, em condições de desemprego ou subemprego, com moradia e alimentação precárias, constatamos que os ganhos já foram
bem significativos.
Sabemos, entretanto, há muito, que reforma
agrária não é mera questão de redistribuição de terras. Os assentamentos carecem, em sua ampla
maioria, de acesso aos serviços públicos essenciais,
como saneamento, escola, energia: elétrica e atendimento de saúde. Os dados da pesquisa citada demonstram o quanto tem sido J:>recária a execução da
reforma agrária no Pais, não apenas em termos
quantitativos, mas igualmente do ponto de vista qualitativo. Faltam também equipamentos, insumos, assistência técnica e crédito para os novos agricultores
ou seja, fatores imprescindíveis para que se obtenha
produtividade agrícola e pecuária Devemos considerar, diante do pouco qÍJe se investiu, que os resultados
alcançados representam expressivas conquistas.
Todos os países desenvolvidos do mundo promoveram o acesso massivo à terra. Seja por reforma agrária ou pelas próprias caracter!sticas da ocupação, a unidade familiar é a base da produção agrícola nesses países. Isso é válido tanto para a Europa e os Estados Unidos como para países que realizaram recentemente a reforma agrária A Coréia do
Sul promoveu uma reforma radical que não apenas
multiplicou sua produção agrícola como criou um
amplo mercado consumidor interno, o qual veio a
servir de base para sua revolução industrial-tecnológica.
Reforma agrária não é urna idéia passadista.
Ela está na ordem do dia das prioridades para a Nação Brasileira. Ela e um pré-requisito indispensável
para a nossa modernidade uma modernidade que
deve ser socialmente conseqüente e ter bases sólidas, assentadas sobre a terra. Economistas perfeitamente alinhados co_m o !Jrocesso de globalização do
capitalismo apontam a reforma agrária como uma
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das medidas de maior impacto para o desenvolvimento do Brasil. O consultor da ONU Marc Dufumier, em recente visita ao Brasil, assegura que 'a reforma agrária tem sentido económico, não é somen:.
te questão de justiça social'. A agricultura familiar
tem se mostrado mai:; produtiva do que a empresarial por unidade de superfície, desde que sejam oferecidas condições adequadas, corno terras de boa
qualidade. A agricultura brasileira muito ganhará
com as participações complementares das empresas e das unidades familiares.
Além disso, vivemos um momento verdadeiramente favorável para realizá-la. A opinião pública
aceita e apóia, em sua grande maioria, a idéia. O
desemprego, a pobreza e a violência nas cidades
têm atingido níveis insuportavelmente altos, e passamos a perceber que as raízes desses problemas, em grande parte, encontram-se no campo.
Os mais fortes ranças ideológicos que acompanhavam a questão já se dissiparam. Assistimos,
sim, a inúmeros e lastimáveis conflitos no campo,
mas a motivação ideológica aí é o menos importante. O que empurra os sem-terra para uma situação de confronto e perigo é a penúria e o desemprego, bem como um resto de esperança de poder
suoerá-los. Afinal. como costuma afirmar o Ministro Raul Jungmann, o que se pretende com a reforma agrária é a criação de uma legião de pêqUéC
nos capitalistas rurais.
Há que se reconhecer que o Governo, se não
fez verdadeiramente uma reforma agrária, tem tido
pelo menos boas idéias. A utilização_d1l_le_rras dos
bancos em liquidação e de devedores inadimplentes
do Banco do Brasil é uma solução interessante, mas
de alcance restrito. Bem mais importante é a anunciada reforma do Imposto Territorial Rural ITR, que
passaria a ter um valor menos irrisório, tornando
corno base de cálculo o valor declarado da propriedade, igual ao da indenização, no caso de urna
eventual desapropriação. A arrecadação do ITR,
transformado em contribuição, seria destinada ao financiamento da reforma agrária.
Argumentam ainda as autoridades que o Governo Federal não deve deter o monopólio da questão fundiária. É importante que Estados e Municípios
passem a ter responsabilidades definidas na execução da reforma agrária, a qual abrange tanto a desapropriação corno as etapas posteriores. Concordamos com uma descentralização, mas ela não pode
servir corno mais um pretexto para que o Executivo
Federal continue a postergar ações que já há muito
deveriam ter sido implementadas.
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O rito sumário nos processos de desapropriação é imprescindível para dar agilidade e eficácia à
reforma agrária. A luta pela reforma agrária é também uma luta contra o tempo. Não se pode fazê-la
com desapropriações de efeito retardado, após intermináveis delongas na Justiça.
Apenas acelerando a marcha da reforma agrária, por meio de ações sistemáticas que envolvam o
Governo Federal e os dos Estados, o Legislativo, o
Judiciário e a sociedade corno um todo, podemos recuperar o atraso de décadas, que muito tem prejudicado nosso p<>vo e nosso País. Transpor o limiar do
século XXI com uma verdadeira reforma agrária em
andamento signifi~rá_ql,l~O Brasil, enfim, se encaminha para o progresso económico e social efetivo.
Era isso o que queríamos trazer à consideração dos ilustres Senadores. Muito obrigado.
A SRA. REGINA ASSUMPÇÃO (PTB-MG) Sr. Presidente, Sr45 e Srs. Senadores, os sentimentos que motivam este pronunciamento são os de indignação, de inconformismo e de cobrança de justiça exemplar diante do bárbaro crime que enlutou
não só Brasma, mas o Brasil todo, na madrugada do
último domingo. Um crime que fere o senso de dignidade de todos os seres humanos e que não há de ficar impune. Já não assistimos somente a violência
__poHci<!l e do aparelh_<:> do Estado, mas a violência
imotivada de
de classemédia, aos-quaís-apa~
rentemente nada falta, senão humanidade, do mínimo respeito ao ser humano.
A vítima, para agravar ainda mais a barbárie
cometida, o índio Galdino, era um tutelado pelo
Estado e em luta pela demarcação das terras de
sua tribo, espoliadas por fazendeiros. Não podemos nos calar diante desta brutalidade animalesca, em que se brinca com a vida e o sofrimento
de um ser humano, tratamento que não se permite nem mesmo a animais, protegidos que são
também pela lei.
Os jovens criminosos, ao contrário de tantos
outros que cometeram delitos de gravidade semelhante, já estão presos. Mas por quanto tempo? Terão, !<lmbém eles, Q_benefício da impunidade, o be- nefício . de pertencerem estatisticiunente às elites
brasileiras, às quais não faltam oportunidades de estudo, atendimento à saúde e assistência de bons advogados?
A indignação é de tal ordem que justifica até se
questionar se o melhor não seria entre9,ar esses me- _liantes à jugiça tribal dos Pataxós, hoje uma impossibilidade jurídica. Provoca, também, a pergunta:
como estamos nós, brasileiros de outras raças,

jovens
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criando nossos filhos, formando nossos jovens?
Com que valores?
O crime que marcou o encerramento das comemorações do 'Dia do fndio' deve servir para que
nossa sociedade venha a questionar de forma mais
profunda a herança moral que estamos transmitindo
a esses jovens, que se arvoram em senhores da
vida dos excluídos. Afirmaram os jovens criminosos
mão terem conhecimento que a vftima era um fndio.
Pensavam que fosse apenas mais um pobre, mais
um dos mendigos excluídos de nossa sociedade.
Ora, independentemente da cor da pele, da raça,
das convicções religiosas, nada justifica tal crime, e
muito menos o fato de ser pobre.
O sofrimento e agonia de Galdino vão marcar,
para sempre, a nossa consciência e, certamente, serão motivadores dos nossos melhores esforços para
trabalharmos pelo fim definitivo da impunidade que
corrói a nossa sociedade e tira a autoridade do Estado em prevenir, reprimir e punir os atos anti-sociais.
Precisamos, ainda, além de cuidarmos do aspecto coercitivo indispensável à paz social, atentarmos para a necessidade de construirmos uma nova
sociedade. A violência praticada na Capital Federal
deve servir de sfmbolo na luta pela mudança de valores. de valorização do ser humano em toda sua dimensão.
Sr. Presidente, nobres colegas, a indignação e
a revoita são tantas que até impedem, neste momento, a análise mais fria deste crime hediondo. Encerro este breve pronunciamento em dúvidas dolorosas: Por quê? Por que tanta violência? Por que tamanho desrespeito à dignidade e à vida humana?
Que satisfação pode dar impingir tamanho sofrimento a um ser humano?

À comunidade indígena brasileira, nossa solidariedade e um pedido sincero de desculpas e de
perdão pela selvageria praticada, sem motivos, em
inconseqüência desumana.
Muito obrigado

O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO) - Sr. Presidente, sr-s, e Srs. Senadores, Brasília viveu momentos de intensa movimentação, com a chegada
dos militantes do Movimento dos Sem-Terra (MST),
que fizeram da Capital Federal o ponto de encontro
das colunas Sul-Sudoeste, com um número aproximado de 1.000 pessoas; da coluna Oeste, com cerca de 750 sem-terra; e da coluna DF-Entorno, com
750 participantes. Assim, 2.500 militantes sem-terra
deixaram as localidades onde vivem para chegarem
a BrasOia.
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O dia 17 de al;>ril, quinta-feira, foi escolhido
para a manifestação, por assinalar o primeiro ano da
morte de 19 sem-terra, executados por soldados da
Polícia Militar do Estado de· Pará, em Eldorado do
Carajás,Pará.
Existem informações de que os manifestantes
pretendem permanecer acampados, na área do
Gran Circo Lar, próximo à Esplanada dos Ministérios, até o dia 1• de maio. A estimativa do Secretário
de Segurança do Distrito Federal, Roberto Aguiar, é
de que 30 mil pessoas participaram da manifestação
de quinta feira, 17 de abril.
O Distrito Federal recebeu, também, professores e servidores públicos da área de saúde. O Presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT),
Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho, mobilizou os
sem-emprego para a manifestação em Brasflia. Os
sindicatos dos servidores públicos também integrouse ao ato para uma manifestação contra a aprovação da Reforma Administrativa.
A Marcha foi considerada o marco histórico dos
movimentos populares. Ela recebeu solidariedade,
ao longo da caminhada, que partiu de pontos remotos do território brasileiro, tendo como finalidade proclamar que a Reforma Agrária é necessária, inadiável e socialmente justa.
Acredito, ~nllQr Presiciente, que o Movimento
dos Sem-Terra alcançou uma una.f1imidade, pouCas
vezes expressada, somente comparável à movimentação pelas 'Di retas Já'.
O que se discute, o que é objeto de tanta solidariedade e convergência de idéias, não é uma coisa nova. O Império Romano, por volta do Século V,
Antes de Cristo, havia consquistado imensas porções
de terra. Cássio, um dos cônsules mais influentes da
época, propôs um projeto que distribuía, entre os
plebeus romanos, terras que estavam arrendadas
para os patrícios, os nobres, mas que não eram pagas. Cássio, que poderfamos chamar de protomártir
da Reforma Agrária, foi condenado à morte, jogado
do alto de um penhasco próximo ao Capitólio, sede
do Senado Romano.
A Lei Agrária Cássia, foi a primeira tentativa organizada, de que se tem notfcia, tendo como propósito fazer reforma agrária. Foi, também, o primeiro
fracasso desse intento, registrado na História. Praticamente, todos m: Pafses desenv,lvidos passaram
por uma redistribuição de renda, mediante a divisão
de terras e dos meios de produção.
Os Estados Unidos, o Japão, e recentemente a
Coréia e Taiwan só viram crescimento depois de
efetivarem a refo!Tlla agrária.O moderno Japão de .
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hoje, ocupado pelos Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, sofreu uma ampla reforma agrária, imposta pelo General Mac Arthur, em apenas 22
meses.
O momento é de convergência de opiniões. O
Presidente Fernando Henrique Cardoso, em artigo
assinado, sob o tftulo de "Reforma Agrária: COmpromisso de Todos·, distribufdo a toda a mfdia escrita
brasileira, no último domingo, dia 13 de abril, reconheceu que:
·o Governo está buscando cumprir a sua parte. Está fazendo mais do que foi feito em qualqUer
perfodo anterior, sob qualquer ponto de vista. Mas
está ciente também de que mais terá que ser feito,
pois o problema não se reduz à questão, embora
verdadeira, de uma estrutura fundiária infqua•.
Historicamente, só a partir de guerras e revoluções armadas,é que as nações conseguiram
romper com séculos de dominação e concentração
de terras nas mãos de uns poucos. No Brasil, diz o
pesquisador e professor Adhemar Romeiro, do Núcleo de Economia Agrfcola da UNICAMP, de Campinas.São Paulo: •...a terra sempre foi usada como
meio de especulação.Era reserva de capital e sinal
de poder.·
Em meu discurso de 19 de setembro de 1996,
ao discorrer sobre o Atlas Fundiário Brasileiro, editado e lançado pelo INCRA, dizia:
"A perversa concentração de terras no Brasil é,
nos dias de hoje, igual ao quadro existente nos idos
de 1940, ou seja, na questão agrária o Brasil acumula 56 anos de atraso, de medidas inócuas·.
Dizia isso, Senhor Presidente, porque o Pais
em suas grandes propriedades ou latifúndios, concentra 56,7% de todas as terras cadastradas, dos
imóveis rurais (187.762.627 hectares), apesar de
representarem apenas 2,8% do número total de imóveis.
A média propriedade expressa 19,9% da área
ocupada e, em termos de imóveis, concentra 8,0%.
A grande propriedade e a média propriedade, somadas, concentravam uma área ocupada de
253.725.812 hectares, o que correspondia a 76,6%
de toda a área ocupada no Brasil que alcançava
331.364.012 hectares.

Os minifúndios e pequenas propriedades somavam 77.638.198 hectares, o que corresponde a
23,4% da área ocupada. Os minifúndios, muito embora totalizem 1.938.441 imóveis rurais, o que expressa 62,2% do total dos imóveis, concentram
26.184.660 hectares, o que significa 7,9% da área
ocupada.
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Corroborando o que afirrnei,com fundamento
na análise dos dados numéricos do Atlas Fundiário
do Brasil, o Ministro Raul Jungmann disse: •.•. o Brasil continua com uma das mais altas e vergonhosas
taxas de concentração de terras do mundo".
Mas, por que não se fez ou não se faz a reforma agrária no Pais? O Brasil, segundo o INCRA,
dispõe de farta matéria-prima, a terra. Vinte e cinco
milhões de hectares de terras produtivas e não-utilizadas estão disponrveis, atualmente, para a reforma
agrária. Quem a tem impedido ? Qual a conseqüência da concentração de terras no Pars? Quem são
os donos das terras? O que é preciso para dar terras
a quem não as possui? Quanto custará· ao povo brasileiro a reforma agrária ?
Não tenho resposta para todas essas indagações, mas tenho_ cLência dos_avanço§_já alcançados, no Governo Fernando Henrique Cardoso. A
partir do Governo José Sarney, que mais desapropriou terras no Brasil para fins de reforma agrária
(4,7 milhões de hectares), foram assentadas
85.940 famflias, com uma média anual de 17.188
famflias; o Governo Fernando Collor desapropriou
apenas 19,7 mil hectares e assentou 42.213 famrlias, com uma média anual de 21.107 fammas; o
Governo Itamar Franco desapropriou 1,4 milhões
de hectares, e assentou apenas 18.151 famflias,
mais baixa média anual, com 9.076 famflias. O
atual Governo de Fernando Henrique C::ll.rdoso, desapropriou menos-do qUe-o Presidente José Sarney, visto ter desapropriado 3,5 milhões de hectares, mas foram assentadas 104.956 fammas o que
dá 52.478 famflias/ano.
Gosto de aduzir dados aos meus pronunciamentos, Senhor Presidente, porque eles retratam
fielmente a realidade sem as deformações impressionistas. Examinando-os e analisando sua curva
evolutiva, fi miO minha crença em que, amadurece,
finalmente, a hora da reforma agrária, no Brasil, e a
vez dos que a reivindicam, para poder produzir e
prover a subsistência própria e de suas famflias.
Tenho a convicção, Senhor Presidente, de que,
em nenhum momento deixei de extemar minha posição a respeito de tão importante tema. Apenas,
atendo-me a uma retrospectiva de minha atuação
parlamentar, nessa Casa no perfodo de 8 de maio
de 1996 a esta data - quase que um ano, fiz sucessivamente oito discursos.
Destaco dois discursos do mês de setembro de
1996, versando sobre a "Pesquisa de Opinião Pública e Caracterização Sócio-económica nos Projetas
de Assentamento do INCRA no Pars•, realizada pelo
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Instituto Vox.Populi.Uma posição conservadora da
Confederação Nacional da Agricultura. Em outubro
de 1996, analisei, em dois discursos,os resultados
obtidos na pesquisa do Projeto BRA-87/022, "Principais Indicadores Socio-econômicos dos Assentamentos de Reforma Agrária". Ainda no mês de outubro de 1996, discorri sobre o Imposto Territorial Rurai-ITR e a sua aplicação progressiva.
Nesse discurso sobre o ITR, expressei o seguinte desiderato: •... que saibamos entender o conceito básico de reforma agrária, o qual não se esgota
na simples distribuição de terras, mas exige o ingrediente da reforma agrícola para culminar numa agricultura de mercado e não na lavoura de subsisténcia,
sem rendas e sem bem estar social no cameo'.
Mas prefiro ater-me a propostas concretas e
pragmáticas aue logrei fazer, dentro as quais destaco:
• Discurso de 17 de março de 1997, no qual
proponho que as terras ociosas, ou sub-utilizadas,
da Gleba Burareíro no municfpio de Ariquemes, outrora destinadas ao plantio de cacau, num total de
90 mil hectares, sejam retomadas, quer pela via da
desapropriação, quer pela da compra direta. Essa
área de solos de fertilidade natural alta, classe de
solo I e 11 do Zoneamento Sócio-Económico Ecológico do PLANAFLORO, poderiam assentar 1.800 famflias, em lotes de 50 hectares, o que resolveria a situação dos acampados do municfpio de Ouro Preto
do Oeste (620 famílias) e acampados de 'Manoel
Ribeiro' (240 famílias), na fazenda Primavera, em
Theobroma.
• Discurso de 12 de março de 1997, no qual relatava o que o prefeito recém-eleito de Ouro Preto
do Oeste, técnico agrícola Carlos Magno (PFL-RO),
propunha a desapropriação de uma gleba de 1.808
hectares, onde seria implantada a 'Agrovila Ouro
Preto' que possibilitaria assentar 180 famnias, em
lotes de oito hectares, com uma complexa infra-estn.rtura, constante de escolas, postos de saúde, armazéns, campos de esporte e recreação, residências, instalações de água tratada e energia elétrica.
• Discurso de 28 de agosto de 1996, no qual
propunha 'A Colonização Particular Como Instrumento de Reforma Agrária'. Em resumo, neste discurso propunha:
• que a participação da Colonização Particular
na solução do grave problema social dos sem-terra
fosse considerada indispensável e inadiável, uma
vez que sem custos para o Governo Federal;
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• _que. o~ t[tl.llos_representativos das dividas dos
colonos com a Empresa de Colonização fossem negociados junto ao BNDES, ou transformados em Títulos de Dívida Agrária.
Infelizmente, Senhor Presidente, ainda não tive
conhecimento de que as propostas tenham recebido
a acolhida favorável do Ministro de Estado Extraordinário de Politica Fundiária, Dr.Raul Belens Jungmann Pinto, ou de dirigentes do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária.
Finalizando, ressalto que é sempre muito proveitoso aprender com a sabedoria popular. Relembro a oportunidade que tive de aprender, em um encontro de lideranças extrativistas do Conselho Nacional dos Seringueiros, realizado em Rio Branco,
Acre, de um seringueiro que disse:
'A Reforma Agrária é como uma feijoada. Ela
tem que ser de feijão preto e ter outros ingredientes
como a linguiça, o paio, o pé de porco, as costelas
de porco, a couve mineira, a laranja e sem esquecer
a caipirinha. Sendo de outra forma, não é feijoada, é
só feijão. E nós queremos feijoada'.
Tenho certeza, Senhor Presidente, que assim
como os seringueiros do Acre, as lideranças e liderados, do Movimento dos Sem-Terra (MST) , querem uma suculenta feijoada.
Era o que tinha_a dizer. Muito obrigado.
O SR. ONOFRE QUINAN (PMDB - GO) - Sr.
Presidente, SM e Srs. Senadores, são formidáveis
nossas conquistas como civilização. A Ciência e a
Tecnologia permitem-nos façanhas inacreditáveis. Já
pisamos o solo lunar; nossas sondas especiais já alcançam os pontos mais distantes do nosso Sistema
Solar; aventuramo-nos a outras Galáxias; mantemos
cientistas meses e anos no Espaço, trabalhando numa
estação orbitaL Já vimos a Terra, lá de longe, como
uma pequena esfera azul.
Aqui, também, as coisas desenvolveram-se
muito.
Chegamos ao cúmulo de clonar a vida e já não
é ficção cientifiCa a multiplicação infinita de seres vivos com absolut<iJllente o mesmo patrimõni()_ genético.
Se, de um lado, avançamos tanto em tantos rumos, de outro, permanecemos empacados no mesmo lugar da mais antiga barbárie. Não conseguimos
ainda, conquistar fronteiras tão próximas, como as
fronteiras da Paz. E se as guerras antigas eram um
embate entre guerreiros, homem a homem, arma a
arma, a guerra modema é uma fábrica de horrores,
na qual um soldado anOnimo, diante de uma inofensi-

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

302

---------

__ ANAIS DO SENADO_ FEDERAL

va tela de computador, como se cumprisse a mais
inocente das rotinas, dispara mísseis sobre alvos impessoais, e mata dezenas, centenas, milhares de
pessoas; não de soldados: de velhos, mulheres e
crianças absolutamente indefesos. Já não há bravura na guerra, nem heróis. Há, apenas o morticínio
sem sentido de populações civis para atender a sandice política de líderes nacionais que nunca aprenderam a paz.
As vítimas são pessoas, povos, países ...
Quero reportar-me, aqui, a uma dessas vítimas
dos desencontros políticos que culminam em invasões militares: a República do Lfbano.
Berço de uma das mais importantes civilizações da Antigüidade, os Fenícios, semeadores do comércio e da cultura em todo o mundo de então, o Líbano alcançou nossa época como uma das mais
progressistas Nações do Oriente Mediterrâneo. Sua
bela topografia montanhosa, seu clima ameno, a riqueza histórica de seus velhos monumentos, a hospitalidade generosa de seu povo, conferem ao Lfbano a vocação turística que já se constituiu na mais
importante atividade econOmica nacional.
Hoje, com o País desfigurado por uma guerra
não declarada, o turismo libanês perdeu muito de
sua irnportânda.
Como o turismo, todos os demais aspectos da
vida do País sofrem a crise da guerra. Por isso no
Líbano as comemorações não são festivas. Ao contrário: semeiam-se datas de luto, memórias da morte
e da destruição.
Quatorze de março, por exemplo, é o 'Dia Ubanês Internacional de Solidariedade com o LfbanoSul e a Bekaa-Oeste'. Por quê? Porque há vinte
anos, tropas estrangeiras no contexto de uma operação militar de larga envergadura, ocuparam esse território libanês de aproximadamente 1.1 00 quilOmetres quadrados e, em 653 ataques, destruíram 3.120
residências e assassinaram 560 civis.
Em 18 de abril, outra data: há um ano, os mesmos agressores, bombardeiam Rnul onde estão refugiados 900 cidadãos libaneses, mais de 200 civis
são mortos, dentre os quais predominam velhos,
mulheres e crianças.
Quantas outras datas de triste comemoração
existem para nossos irmãos libaneses?!
Quantas outras ainda existirão até que se
construa uma paz duradoura nessa sofrida região de
nosso planeta?!
··
Em 14 de março de 1978, o Conselho de Segurança da ONU, adotou a Resolução n2 425 que
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estabelece o respeito à integridade territorial, à soberania e independência do Lfbano, dentro de suas
fronteiras internacionalmente reconhecidas.
Continuou, todavia, o desrespeito, os ataques
militares, o massacre da população civil.
Até quando assiStirerT1os impassíveis tamanha
atrocidade?
Impõe-se um movimento decidido rumo às
fronteiras da Paz. Apelo à ONU para que faça valer sua decisão,
se necessário instalando no Sul do Lfbano uma Força de Paz.
Apelo às Nações maduras, cc-responsáveis,
iodas, peláeonsti1Jçao
Mundo que envidem todos os esforços para garantir a autodeterminação do povo libanês em todo seu território.
Lfbano significa Montanha Branca, branco é a
corda Paz.
Oxalá os povos· civilizados deste fim do 11 milénio cristão, tenham nesse País amigo, tão sofrido
mas tão heróico, que é o Lfbano, uma oportunidade
maior de conquistar a fronteira da Paz, alcançando,
definitivamente, a estatura adulta de nosso sonho de
-Húmaniâade.
Obrigado.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB ES) - Si: Presidente; Sr48 e Srs. Senadores, no início do ano passado o Espírito Santo foi agredido por
uma seca inclemente que, com uma voracidade impressionante; destruiu as nossas pastagens, dizimou
-a maioria de nossos rebanhos e anrasou grande
parte de nossas principais lavouras, em particular a
do café, onde residem importantes segmentos de
nossa atividade rural. Esta virulenta estiagem, que
perdurou por mais de oito meses, transformou os
campos capixabas numa ampla e solitária campa.
Na oportunidade, as forças polfticas representativas do Espírito Santo, através de sua bancada federal, do Governo do Estado, e da Federação
da Agricultura, presidida pelo ex-deputado Nyder
Barbosa de Menezes, tentaram por todas as manei- ras sensibilizar o Governo Federal para o grave problema que havia se instalado em nossas fronteiras.
Pleitos, moções e projetas destinados à revitalização
de nossa economfél rural foram encaminhados aos
setores competentes da administração pública, mas
os resultados obtidos não corresponderam às necessidades prementes da região.
Lamentavelmente, Senhor Presidente, Senhores Senadores e Senhoras Senadoras, bs agricultores capixaoas, tão cruelmente espancados pelos caprichos da natureza, continuam desassistidos pelo
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poder público, órfão da burocracia insensível e entregues à sua própria sorte. Conformo-me com os
desígnios de Deus, mas não posso deixar de me revoltar contra a insensatez estatal que, com sua
omissão, condena uma terra rica à estagnaÇão.
Na semana passada, voltei a receber um contundente documento da Federação da Agricultura do
Espirita Santo e no qual me é narrado, com cores vivas e com toques de desespero incontida, o drama
enfrentado pelos agricultores capixabas, que continuam sem créditos para iniciar as suas colheitas,
sem recursos para custeio de lavouras e desprovidos de qualquer ajuda para recuperação de seus rebanhos e de susa pastagens.
Estou convencido, Senhor Presiden!e, Senhores Senadores e Senhoras Senadoras, que este
quadro não é típico apenas do meu Estado. Em outras regiões, o sofrimento é o mesmo. A descrença é
a mesma. A omissão governamental é elástica e potencialmente perniciosa a insensibilidade da burocracia estatal. Não há a menor dúvida de que a atual
politica agrária do Pafs está ferida de morte e há necessidade urgente de que alguns de seus princfpios
sejam imediatamente alterados. Não se pode ter
neste País uma agricultura florescente se os recursos destinados a esta área são criminosamente desviados para outros setores. Enquanto o Governo
brasilei;o continuar a encarar o homem do campo
como parasita social, nossa agricultura estará fadada ao desaparecimento.
Sensibilizado com o problema que me foi apresentado pela Federação de Agricultura do meu Estado, entrei em entendimentos com a alta direção do
Banco do Brasil, objetivando a abertura de linhas de
crédito que permitam aos agricultores do Espírito Snato a retomada de seu processo produtivo. Sei, no entanto, que meddas paliativas oferecem uma sobrevida ao
paciente moribundo, mas não eliminam os males que o
consomem. No caso especifico do Espirita Santo, impõe-se a adoção de uma politica agrícola, com a abertura de créditos para que a agricultura capixaba se recupere dos danos provocados pela natureza
Espero que este apelo encontre receptividade
na esfera governamental ao qual o problema está
afeto. Delongas, omissões e desinteresse certamente agravarão as dificuldades já presentes no meu
Estado e de modo algum as forças politicas do Espfrito Santo se acomodarão diante desse desrespeito
às nossas mais caras tradições.
Concluindo, Senhor Presidente, Senhores Senadores e Senhoras Senadoras, gostaria de transmi-
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tir ao agricultor capixaba, este bravo trabalhador que
não se deixa vencer pelos obstáculos que encontra
em sua jornada, a minha mensagem de estimulo, na
certeza absoluta de que de modo algum ele ficará
- sozinho nesta luta.
Muito Obrigado.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB - GO) -Sr.
Presidente, Sr.as e Srs. Senadores, nem o Brasil, e
muito menos Brasflia, mereciam passar pela grande
vergonha da madrugada triste do último domingo.
No seu humor macabro, os cinco adolescentes que
queimaram vivo um fndio indefeso e perdido na cidade grande, foram sadicamente perfeitos na cruel~a
de contra uma vida humana, e ao mesmo tempo
criaram um fato internacional mais eficiente que a
melhor das encomendas para denegrir e enxovalhar
a nossa imagem de país civilizado. Não importa que
a farra assassina tenha sido obra particular de um
pequeno grupo de adolescentes desordeiros. O
Brasil dormia naquele momento, mas nem por isso é
menos responsável perante o mundo. Nós, que já
fomos acusados no tribunal de Haia como genocidas, acabamos de oferecer um belo pretexto para o
falatório internacional. Quem fez e como fez é o que
menos vai importar, porque a leitura será de crime
étnico, e, mais grave, praticado na via urbana oe
uma das cidades mais modernas do mundo, na véspera dos seus 37 anos.
Foi um aniversário cinzento, de um único assunto que sepultou o clima de festa. Por ironia, era
também antevéspera da data do Descobrimento,
quando o encontro do branco português com o habitante da floresta começou a estabelecer os traços
definitivos de nossa etnia. Coincidência ainda mais
dolorosa é que o crime aconteceu no coração do
Planalto Central, onde as marcas da cultura indígena são mais fortes que em qualquer outra região do
pais. Em Goiás, todos temos alguma familiaridade
próxima ou remota com as minorias raciais que acabamos por dominar, construindo a miscigenação que
é parte inseparável de nossa cultura. Os sinais vivos
da presença dos fndios entre nossos ancestrais estão em todas as partes do território goiano, seja nos
nomes das cidades ou dos logradouros públicos,
como a avenida Anhaguera, a mais importante de
Goiânia.
Bastam essas identidades, senhoras e senhores senadores, para justificar a minha presença nesta Tribuna. Venho para lamentar, porque não sei
contra quê ou contra quem protestar. Em verdade,
sinto-me despido de inspiração para culpar ou co-
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brar. Poucos dias atrás, inCluí minha voz entre os
que protestaram com veemência contra as atrocidades dos policiais de Diadema. Tínhamos um alvo,
que era a Polfcia Militar de São Paulo e o despreparo de seus agentes para dar tranqüilidade ao cidadão. Mas hoje, diante desse crime, hediondo que
enlutou a nossa jovem metrópole de apenas 37
anos, neste Plano Piloto de classe média alta, a única constatação lógica é que estamos sendo vítimas
de desencontros existenciais cuja subjetividade precisa ser interpretada, e o mais depressa possível.
Não foi um crime passional, não foi uma guerra de
drogas, não havia uma briga, e o palco foi um ponto
de Onibus onde um índio indefeso dormia para descansar a sua solidão.
Que razões misteriosas teriam esses jovens
para transformar literalmente aquele pobre homem
numa fogueira ambulante e desesperada? A expectativa de que se tratasse de um mendigo atenuaria o
seu crime? Rlhos de boas famflias, vivendo ainda a
idade em que as frustrações da vida não tiveram
tempo para temperar a matéria-prima do ódio, que
mistérios insondáveis conduziram a sua ira contra um cidadão desprotegido? Acho que essas dúvidas
devem ser refletidas por toda a nossa sociedade,
que, a julgar por esse "flash" da madrugada de domingo, está doente de sentimentos. Imagino o tamanho da dor e da vergonha dos pais, dos irmãos, dos
amigos, dos colegas de escola. E faço idéia do labirinto de escaninhos em que os pais sofridos estão
vagando, para encontrar uma explicação. Repetir
que os criminosos devem ser punidos exemplarmente é chover no molhado, porque estou certo de que
eles não escaparão dos rigores da lei.
Este fato deve estimular toda a nossa sociedade a refletir sobre os fatores que estão levando
os jovens a perder valores mínimos de convivência social. A escravidão às drogas, o uso da velocidade no trânsito como instrumento de afirmação
pessoal, os excessos da permissividade sexual, o
desaparecimento vertiginoso dos elos de comando
no seio familiar, a perda das referências de religiosidade, parecem a mim circunstâncias degeneraderas do tecido social. A carga diária da violência
que é levada de graça, para dentro de casa, pelos
meios de comunicação e pelos filmes importados,
pode ser uma pista para entender o que está
acontecendo, em escalas de repercussões menores ou na situação extrema do crime que aconteceu na capital do país.
Até agora, pelo menos, não tenho conhecimento de qualquer pesquisa que tenha buscado ai-
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guma resposta para esses comportamentos tortuosos de final de século. Para entender essa questão
de grande relevância para o futuro, esse pode ser
um começo de caminho. Se está na violência importada a origem da explicação para casos como o de
Brasília, onde não. havia favelados nem criminosos
comuns, mas jovens aparentemente felizes de classe média, é hora de levar para a mesa de discussões o que o governo pode fazer, com a compreensão
e a adesão dos empresários dê televisão. Não temos o direito de ficar impassíveis diante do episódio
chocante de Brasnia, que pode ter sido apenas uma·
amostragem ampliada, porque aconteceu em plena
Capital da República, e porque teve como vítima um
indígena, com os tratamentos especiais da legislação. O fogo que queimou e matou o fndio Galdino
pode servir de combustível para reacender o amor
por nossos semelhantes, em campanhas educativas
que devolvam a fé em valores espirituais que aos
poucos estamos perdendo, sem perceber. Muito obrigado.
O SR. ROMEU TUMA (PFL - SP) - Sr. Presi- dEfrlte; s-~-e-srssenaaores, di~n 9 ao corrente; s.a--bado último, a Nação viu consolidar-se, nas comemorações que se sucederam por todos os rincões
do solo pátrio, o Dia do Exército Brasileiro, inspirado
na primeira Batalha dos Guararapes, travada em
1648 contra o invasor holandês. Em viagem a serviço da CPI dos Títulos Públicos, não pude reverenciar pessoalmente nossa Força Terrestre naquelas comemorações, como faço todos os anos, e,
assim, uso esta tribuna para - acredito que também em nome de todos os meus nobres pares endereçar minha manifestação de aplauso a todos os que, envoltos na cor verde-oliva, cuidam
da segurança do nosso País, velam pelas instituições nas quais se fundamenta nosso Estado
Democrático de Direito e zelam pela liberdade dos
brasileiros.
Foi lá, no conflito levado pelos invasores ao
solo pernambucano, que o povo em armas, imbuído
do ideal de libertação, impôs a vontade nacional
para garantir a segurança e a soberania brasileira.
Nada melhor que a Exposição de Motivos do Decreto Presidencial de 24 de março de 1994, formulada
pelo ilustre Ministro do Exército, General de Exército
Zenildo de Lucena, para resumir o significado daquela data, conforme _transcrevo a seguir.
"Nos Guararapes foram preservada~ as unidades físicas e espiritual do Brasil e lançados os fundamentos da grande e incomparável democracia étnica brasileira, do nacionalismo autêntico e da tradi-
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ção de amor à liberdade, chamada, então, pelos libertadores patriotas, de "divina liberdade".
"Tendo em vista que a gênese da nacionalidade brasileira brotava em Guararapes, quando,
em 1645, as três raças formadoras de nossa gente
firmaram um pacto de honra, assinando célebre
proclamação, em que aparece, pela primeira vez,
o vocábulo Pátria, razão pela qual foi constitufda,
militarmente, uma tropa, que passou a ser chamada de Exército Libertador ou "Patriota •, e que tal
fato consagrou-se com a 11 Batalha de Guararapes, travada em 19 de abril de 1648, constituindo
importante fator para a formação do Exército Brasileiro;
• - e, ainda, que em 19 de abril de 1971 foi
criado o parque Histórico de Guararapes, reconhecido pelo Governo Brasileiro como área de significativa importância histórica;
• -é de todo interesse para a Instituição que o
dia 19 de abril seja transformado em data máxima
para o Exército Brasileiro, em virtude dos feitos realizados em Guararapes, culminando como nascimento do nosso glorioso Exército."
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores.

305

sitivos do Decreto-lei n• 2.84;8, de 7 de dezembro de
1940 - Código Penal, éiletermina outras providências (trabalho escravo), tendo
Parecer sob n• 76, de 1997; da Comissão
- Diretora, oferecendo a redação do vencido.
(Em virtude de adiamento)

-2PROJETO DE LEI DO SENADO N• 142, DE 1996
(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos
do art. 172, I, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de lei
do Senado n• 142, de 1996, de autoria do Senador
José Eduardo, que estende o beneffcio do segurodesemprego ao pequeno produtor rural e dá outras
providências, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator. Senador Jonas Pinheiro, em substituição à Comissão de Assuntos Sociais.
(Em virtude de adiamento)

-3PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N°1, DE 1995

(Tramitando em conjunto cóm as Propostas
Aproveito esta oportunidade para congratularde Emenda à Constituição n"s 4, 11,
20 e 65, de 1995, e 7 de 1997)
me com Sua Excelência, o Ministro do Exército, pelo
brilhantismo mais uma vez alcançado nas comemorações, organizadas e executadas sob seu comando
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
com características que as colocam à altura de data
Emenda à Constituição n• 1, de 1995, de autoria
tão significativa para nossa História. E agra.deço;erif - --do Senador Esperidião Amin e outros senhores
Senadores, que dá nova redação ao art. 62 da
especial, ao ilustre Comandante Militar do Sudeste,
General de Exército Joubert de Oliveira Brfzida, pelo
Constituição Federal (adoção de medidas provisóconvite que me enviou.
rias), tendo
Era o que me cabia registrar.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, designando para a sessão deliberativa ordinária de amanhã, a se realizar às 14h30min, a seguinte:

ORDEM DO DIA
Às 15h 30min

-1SUBSTITUTIVO AO PROJETO
DE LEI DO SENADO N• 207, DE 1995
Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n• 207, de 1995, de
autoria do Senador Júlio Campos, que altera dispo-

Pareceres
- proferido em Plenário, da Comissão Especial
criada para examinar as matérias, Relator. Senador
Josaphat Marinho, concluindo pela apresentação da
Emenda n• 1-Pien (substitutiva);
- sob n• 66, de 1997, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (sobre a Emenda n• 1Pien, da Comissão Especial), Relator. Senador José
Fogaça, favorável à Proposta de Emenda à Constituição n• 1, de 1995, nos termos da Emenda n• 2CCJ (substitutiva) que oferece, pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição n• 4, 11,
20 e 65, de 1995, que tramitam em conjunto, e da
Emenda n• 1-Pien, da Comissão Especial, vencidos
os Senadores Josaphat Marinho, José lgnácio Ferreira, Jefferson Péres, Epitácio Cafeteira, Antônio
Carlos Valadares, Ademir Andrade, com votos em
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separado dos Senadores Lúcio Alcântara e José
Eduardo Outra;
- proferido em Plenário, em reexame, Relator:
Senador José Fogaça, em substituição à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, favorável à Proposta
de Emenda à Constituição n• 1, de 1995, nos termos
da Emenda n• 3, de Plenário (substitutiva), que oferece, e pela prejudicialidade das Propostas de Emenda à
Constituição nOs 4, 11,20 e 65, de 1995, e 7, de 1997,
que tramitam em conjunto, e das Emendas nOs 1, de
Plenário, e 2-CCJ, ambas substitutivas.

-4PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 4, DE 1995
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição n•s 1, 11, 20 e 65,
de 1995, e 7, de 1997)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n• 4, de 1995, de autoria do
Senador Ney Suassuna e outros senhores Senadores,
que acrescenta parágrafo ao art. 62 da Constituição
Federal (adoção de medidas provisórias), tendo
Pareceres
- proferido em Plenário, da Comissão Especial,
criada para examinar as matérias, Relator: Senador
Josaphat Marinho, concluindo pela apresentação da
Emenda n• 1-Pien (substitutíva);
- sob n• 66, de 1997, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (sobre a Emenda n• 1Pien, da Comissão Especial), pela prejudicialidade
da matéria, das Propostas de Emenda à Constituição n• 11, 20 e 65, de 1995, que tramitam em conjunto, e da Emenda n• 1-Pien, da Comissão Especial; e pela aprovação da Proposta de Emenda à
Constituição n• 1, de 1995, nos termos da Emenda
n• 2-CCJ (substitutiva) que oferece, vencidos os Senadores Josaphat Marinho, José lgnácio Ferreira,
Jefferson Péres, Epitácio Cafeteira, Antônio Carlos
Valadares, Ademir Andrade, e em separado, os Senadores Lúcio Alcântara e José Eduardo Outra.
- proferido em Plenário, em reexame, Relator:
Senador José Fogaça, em substituição à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, favorável à Proposta
de Emenda à Constituição n• 1, de 1995, nos termos
da Emenda n• 3, de Plenário (substitutiva), que oferece, e pela prejudicialidade das Propostas de Emenda à
Constituição nOs 4, 11, 20 e 65, de 1995, e 7, de 1997,
que tramitam em conjunto, e das Emendas n•s 1, de
Plenário, e 2-CCJ, ambas substitutivas.

-5PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 11, DE 1995
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição n•s 1, 4, 20 e 65,
de 1995, e 7, de 1997)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n• 11 , de 1995, de autoria do
Senador Epitácio Cafeteira e outros senhores Senadores, que dá nova redação ao parágrafo único do
art. 62 da Constituição Federal (adoção de medidas
provisórias), tendo
Pareceres
- proferido em Plenário, daComissão Especial,
criada para examinar as matérias, Relator: Senador
Jo!>a.phat Marinho~ eoncluindo pela apresentação da
Emenda n• 1-Pien (substitutiVa); - ·- -- - ·· - sob n• 66, de 1997, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (sobre a Emenda n• 1Pien, da Comissão Especial), pela prejudicialidade
da matéria, das Propostas de Emenda à Constituição n• 4, 20 e 65, de 1995, que tramitam em conjunto, e da Emenda n• 1-Pien, da Comissão Especial; e
pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição n• 1, de 1995, nos termos da Emenda n• 2-CCJ
(substitutiva) que oferece, vencidos os Senadores
Josaphat Marinho, José lgnácio Ferreira, Jefferson
Péres, Epitácio cafeteira, Antônio Carlos Valadares,
Ademir Andrade, e em separado, os Senadores Lúcio Alcântara e José Eduardo Outra.
- proferido em Plenário, em reexame, Relator:
Senador José Fogaça, em substituição à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável à
Proposta de Emenda à Constituição n• 1, de 1995,
nos termos da Emerida n" 3, de Plenário (substitutiva), que oferece, e pela prejudicialidade das Propostas de Emenda à Constituição n•s 4, 11, 20 e 65, de
1995, e 7, de 1997, que tramitam em conjunto, e das
Emendas nOs 1, de Plenário, e 2-CCJ, ambas substitutivas.

-6PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 20, DE 1995
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição n•s 1, 4, 11 e 65,
de 1995, e 7, de 1997)

•

Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n• 20, de 1995, de autoria do
Senador Roberto Requião e outros senhores Sena-
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to, e da Emenda n• 1-Pien, da Comissão Especial; e
pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição n• 1, de 1995, nos termos da Emenda n• 2-CCJ
(substitu1iva) que oferece, vencidos os Senadores
Josaphat Marinho, José lgnácio Ferreira, Jefferson
Péres, Epitácio Cafeteira, AntOniº_Çarios.Y~Iadares, _
Ãi:iemir-Andrade, e em separado, os Senadores Lúcio Alcântara e José Eduardo Outra.
-sob n• 66, de 1997, da Comissão de Consti• proferido em Plenário, em reexame, Relator:
tuição, Justiça e Cidadania (sobre a Emenda n• 1Senador José Fogaça, em substituição à Comissão de
Pien, da Comissão Especial), pela prejudicialidade
Constituição, Justiça e Cidadania, favorável à Proposta
da matéria, das Propostas de Emenda à Constitui-de
Emenda à Constituição n" 1, de 1995, nos termos
ção n• 4, 11 e 65, de 1995, que tramitam em conjun- ·
da
Emenda
n• 3, de Plenário (substitutiva), que ofereto, e da Emenda n• 1-Pien, da Comissão Especial, e
ce,
e
pela
prejudicialidade
das Propostas de Emenda à
pela aprovação da Proposta de Emenda à ConstituiConstituição
n"s
4,
11,20
e 65, de 1995, e 7, de 1997,
ção n• 1, de 1995, nos termos da Emenda n°2-CCJ
que
tramitam
em
conjunto,
e das Emendas n"s 1, de
(substitu1iva) que oferece, vencidos os· Senadores
Plenário, e 2-CCJ, ambas substitutivas.
Josaphat Marinho, José lgnácio Ferreira, Jefferson
Péres, Epitácio Cafeteira, AntOnio Carlos Valadares,
Ademir Andrade, e em separado, os Senadores LlíPROPOSTA DE EMENDA À
cio Alcântara e José Eduardo Du1ra.
CONSTITUIÇÃO N• 7, DE 1997
- proferido em Plenário, em reexame, Relator:
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Senador José Fogaça, em substituição à COmissão de
- Emenda à Constituição n•s 1, 4, 11, 20 e 65,
Constituição, Justiça e Cidadan~. favorável à Propo$fu
de 1995)
de Emenda à Constituição n" 1, de 1995, nos termos
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de
da Emenda n• 3, de Plenário (substitu1iva), que ofereEmenda à Constituição n• 7, de 1997, de au1oria do
ce, e pela prejudiciafidade das Propostas de Emenda à
Senador Pedro Simon e ou1ros senhores Senadores,
Constituição n"s 4, 11, 20 e 65, de 1995, e 7, de 1997,
que institui os Atos Normativos Transitórios em
que tramitam em conjunto, e das Emendas n•s 1, de
Plenário, e 2-CCJ, ambas substitu1ivas.
substituição às Medidas Provisórias, tendo
Parecer, proferido em Plenário, Relator. Sena-7dor José Fogaça, em substituição à Comissão de
PROPOSTA DE EMENDA À
Constituição, Justiça e Cidadania, favorável à Proposta
CONSTITUIÇÃO N° 65, DE 1995
de Emenda à Constituição n" 1, de 1995, nos termos
da Emenda n• 3, de Plenário (substitutiva), que ofere(Tramitando em conjunto com as Propostas de
ce, e pela prejudiciafidade das Propostas de Emenda à
Emenda à Constituição n• 1, 4, 11 e 20,
Constituição nOs 4, 11,20 e 65, de 1995, e 7, de 1997,
de 1995, e 7, de 1997)
que tramitam em conjunto, e das Emendas n"s 1, de
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Plenário, e 2-CCJ, ambas substitutivas.
Emenda à Constituição n• 65, de 1995, de iniciativa
o SR PRESIDENTE (Romeu Tuma) - O Sr.
do Senador Nabor Júnior e ou1ros senhores SenadoSenador Edison Lobão enviou à Mesa projeto cuja
res, que altera dispositivos da Constituição Federal
tramitação, de acordo com o disposto com o di:>pos(adoção de medidas provisórias), tendo
to no art. 235, III, alfnea a, item 3. do Regimento lnPareceres
temo, deve ter infcio na Hora do Expediente.
- proferido em Plenário, da Comissão Especial,
A proposição será anunciada na próxima sescriada para examinar as matérias, Relator: Senador
são.
Josaphat Marinho, concluindo pela apresentação da
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Está
Emenda n•1-Pien (substitu1iva);
encerrada a sessão.
- sob n• 66, de 1997, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (sobre a Emenda n• 1Pien, da Comissão Especial), pela prejudicialidade
(Levanta-se a sessão às 18h57min.)
da matéria, das Propostas de Emenda à Constitui(OS 12114)
ção n• 4, 11 e 20, de 1995, que tramitam em conjundores, que dá nova redação ao art. 62 da Constituição Federal (adoção de medidas provisórias), tendo
Pareceres
- proferido em Plenário, da Comissão Especial,
criada para examinar as matérias, Relator: Senador
Josaphat Marinho, concluindo pela apresentação da
Emenda n• 1-Pien (substitu1iva);
·
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ATA OA41 1 SESSÃO OELIBERATIVA ORDINARIA. REALIZADA E_M 16 OE

ABRIL DE 1997
(Publicada no DSF, de 17 de abril de 1997)

RETIFICAÇÃO

Requenmento

n~

INTRODUÇÃO

À página n" 07863, 2' coluna, no d_espacho do
268, de 1997, de autoria do Senador José Bianto.-sbliCftáfftlõ-

2. APRESENTACÃO

ao Mrntstro da Justiça as mlonnações que menctona,

3. CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO
4. OBJETIVOS
Onde se lé

5. DESENVOLvlMENTo DOS TRABALHOS

(A Mesa para rev1são)

6. RESULTADOS DAS INSPEÇÓES REALIZADAS
CONSIDERAÇÕES GERAIS
(A Mesa para C'ecJsão)

8 RECOMENDAÇÕES
~9.

RELATÓRIO N2 1, DE 1997

ENCAMINHAMENTO

I. INTRODUCÃO
O Parlamento exerce, na \Ilda pama. o relevante papel de
obser\'ador atento da realidade, auscultando atenciOsamente os ansetos da
soctedade. reg:~srrando de pronto suas necessidades candentes e, de posse de
ta.ts elememos, mqUleta-se, movtmenta-se e age de forma a tentar redesenhar o
perfil obJeUvo das es1rururas que conformam a analonua socmpolinca do
orgamsrno naciOnal

Senhor Pre.s1dente

Na qualidade de Pres1dente da Com,ssão Especial cnada
através do requenmento no 555, de 1996, ·deStinada a acompanhar
in loco os atas, fatos e ctrcunstânc1as que envolvem a tragédia da
climca Santa GenoveYa, no ba1rro de Santa Tereza.·-oerrctortio-rras
dema1s casas genátricas do R1o de Jane1ro~. levo ao conhecimento-

de Vossa ExcelênCia.aue esta Com1ssão aprovou o seu Relatório
Final em reunião realizada no d•a 09 do corrente. oportunidaae em
que tenho o prazer de comunicar o encerraméF!tõ· ·ae--·suas
atwidades. nos· termos do arngo 76, 1tem I, do Reg1mento Interno do
Senado Federal
Na oportumdade. renovo meus protestos âe aTtaestfrTfãe
d•strnta consideração

cp
Senadora BENEDITA DA SILVA

Pres1dente da Com•ssão

Atendendo a sua destgnação conslttUCIOnal, o Senado Federal,
em vtsta dos acontecunentos na Cliruca Santa Genoveva, vetculados
abundàncta pelos metas de comurucaçào, tomou a si a tarefa de avenguar, "m
loco", as circWlstâr.~ta.c: em Qu~ se deram as numeroSas lesões corporats e
manes de pacientes Idosos. unponando na abenura de inqu!!:nto pohcial per
maus tratos e honucídio culposo, dando enseJO este fato a uma averiguação
rruus ampla do ·estado do atendunento a saUde da população nas demms
clinicas converuadas ao Ststema Único de Saúde, no Rio de Janeiro.

a

Tratando-se de aphcaçào de recursos públicos em uma área
sabldarnente carente, ressalta ainda ina1s a necessidade de intervenção do
-Senado FederaJ. vez que a fiscab.~ção da destmação desses recursos, pelo
..Poder Execuuvo. constitUI oficiO mdechnavel por parte do Legislativo
Por fim. as suspettas de malversação de verbas púbhcas.
ahadas ã a5S!StCncia l .tedtco-soctal precana de tdosos.- fazem mandatôrla a
tmcJat_t'Gl_ <!

~ue

s:ervtram de causa

2. APRESENTA~'ÃO
O preseme rdatono constste da expostçao de resultados e
Exm0 Sr
_
_____________
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHAES
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
NESTA

'onstataç-óes sur~1das durmnc as vtsltas =>:> clnucas selecJOnadas e no curso de
:.lUd!l_ona§ re'!!tz~da_} p~l~_s.:_oQ_r~~nação Ge1al de ConfTole.• Avaliação e
AIKÚton:l Cfill\1uusterio ih .Z~uac. Oc1o f..Scntorúi di:RCnrCo;-eni:Jc:Y~,- ;{,"
M1n_ls_1e_ng _q~ ~~úde~a0j~~9 Çk_J;Q~il-º._p_e_iã~ Ç_Q'll!S~~q~fupec~~cc(<!::_~~!llbl~~~-Lq!•slatl\;'t do Rto de .l.mc1r0. ~C-do Gerenctamcmn-Surcrvtstonado na ChuH:o.

Abril 1997

309

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Sa.1ta· "GenÔ\.'eva Cfctivado ')leu• '3ctrelària 1\'ldnicipal de SaUdc do Rio de
Janeiro

Houvemos por oportUnO ac:resccnt.ar..lhc considerações de
ordem geral acerca da siru.aç:lo da auistênc:ia ao idoso c do montante de
recursos püblícos alocados nessa ati\lld.ade, no imbito da poUtica naciooal de
assistência à saüdc.
Devemos assinabr que 1 farta produçlo de dados por essas
instâncias faoilitou-nos, >Obtemancira, 1 ~ do preletlte Relatório,
aduzindo fatos ......,;ais i compceendo critica da oituaçlo existente nas
Cllnícas de Apoio da cidade do Rio de Jarxiro, chancelados pela fé e
credibilidade públicas de que go:wt1 as inslitlliçócs já meuciooadas,
fomeeedoras das evidências aqui c:oasis-fas.

3. CONSTITUICÃO DA COMISSÁO
A Cotmsslo T emporiria do Sei1allo Fedenll, destinada a
acompanhar, m loco. os atos., fatos e clrcunstlncias que mvofvem a tragédia da
Cllníca Santa Genoveva, no bairro de Santa Taaa, bem como nas demais
casas genámcas do Rio de Janeiro, foi lnstituida peJo Requerimento na 5SS, de
!996, de autoria da Senadora Benedita da Silva, com 1\mdamento nos amgos
.71 e 74 do Regimento Interno desta Casa.
E composta de dez membros hrulares e igual número .de
suplentes, estando assun constiruida:

tendo stdo aproVado no mesmo dia. Os m~mbros da C.om~s.s'ão fornm indicados
nos diãS lt-C Ii de-jluihõ, tendo a rei.iruãõ-de-msrataÇão ooomcro-nesse-mesmo
dia., quando foi eleita a Senadora Benedita da Silva para a Presidência, e os
Senadores Ney Suassuna e Jose Alves, para a Vice~Pres1dênc1a e Relatona,
respectivamente.
Esgotado o prazo Jructa1. de noventa dtas, em 11 de setembro
de 1996 f01 hdo e aprovado o Requenmento de n° 914, de autona da Senadora
Bencdtta dn Silv~. snlic1tando :t nrorrn!!nc:ln cin nm7n !"'~r.:. ~ fin~h7~Ç~o rln~
trabalhos da ComJssào ate o d1a_15 de dezembro, tendo por supedâneo a alinea
'"a'" ~ 1°. an 76, do ReÇJmento Interno do Senado Federal.

Considerando o acUmulo de matênas a serem aprec1adas no
final do ano, o recesso Qariamentar e a convocação, com base -.no mesmo
preceito regimental, mais duas prorrogações foram fe1tas pelo Requ~nme~IO n"
L2TS790:0e-!2 de dezembro e, finalmente, pelo Requenmento 193197, de 13
de março do corrente ano, que prorroga o prazo ate 17 de abril.

4. OBJETIVOS
Como jã exposto, a finalidade bãsica desta Comissão consistiu
em ..acompanhar, m loco. os aros, fatos e circunstãncias que envolvem a
tngédia da Clfnica Santa Genoveva., no bairro de Sànta Teresa, bem como nas
demais casas geriâtricas do Rio de Janetro."

No imbito desse desiderato genêrico. a Comissão propôs·se a:
PRESIDENTE: Senadora Benecbta da Silva
V ICE-PRESIDENTE: Senador Ney Suassuna

RELATOR Senador JosC Alves
Senadores Titulares
JOSE FOGAÇA- PMDB/RS
~y SUASSUNA- PMDBIPB
SEBASTIÃO ROCHA- PMDB/AP
JOSE ALVES - PFUSE
ROMERO JUCÀ- PFURR
JOSE BIANCO- PFURO
ARTUR DA TÀVOLA- PSDBIRJ
LUCÍDIO PORTELA- PPBIPI
V ALM!R CAMPELO- PTBIDF
BENEDITA DA SILVA- PT/RJ

4.1 PrOmover
Rio de Janeiro.

GÉRSONCAMATA- PMDB/ES
MAURO MIRANDA- PMDB/GO
JÚNIA MARISE- PMDB!MG
JOÃO ROCHA- PFlJTO
WAIDECK ORNELAS- PFIJBA
JONAS PINHE!RO - PF!JMT
JOSE !GNÁCIO FERREIRA - PSDBIES
EMÍLIA FERNANDES- P'IBIRS
Quanto aos prazos da Comissoio, faz-se mister assmaiar que o
Requenmento que ensejou a sua ~o foi lido na SessJo do dia 05 de junho
.de 1996 e, no dia II do mesmo mes. foi aprovado o Requeriment~ de n" SSS,
de autona da Senadora Benedua da Silva e outros, solícitando urgência, nos
termos da alínea ...a", do art, 336, do Regimento lntemo do Senado Fedc::od,

referidos, no

4.2Oitiva e promoção de cantatas com autoridades e pessoas
envolvidas nos acontecunentos
4.3-

Realização de aud1Cncias publicas

4.4 SoÚcitaçào de--CiOC~entos e rCiatónos acerca de diligencias e
aud.itonã.S realizadas pelas autondades estaduaJs, municipais e federais
-confecçaCn:le Relatório Final que. uma vez aprovado, sera
Impresso. divulgado e oficialmente enca:nmhado aos órgãos e autondades

4.::,-

din:ta ou mdiretamente conexos aos acontecimentos venficados
46-

Seudores Suplentes

viSitas aoS IOcciis -doS- aContecimentos

Contribuir para o processo de melhona das aUVldades

liscau.zalonas oo setor meuJco·<~SStSLenr.:JaJ. pnnc1paun.:mc: no ~ue r.:onr.:c:mc: .:~u

fimc1onamento das clínicas de apo10. receptoras de pac1entes classificados
como fora Je pos.Hhi/Jdude-; tc-rophuu:a,·
5. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

5.1 ::: DEPOIMENTOS íOMADOS
Foram ouvtdos o então Mirustro de Estado da Saúde, Dr Adib
Jarene, o Pres1dente do Smdicato dos Médicos no Estado do Rio de Janeiro,
Dr. Luis Roberto Tenório e o Sr. Eduardo Spino!a, .sócio-propnetário da
Clínica Santa Genoveva
O Sr. Ministro de Estado esclareceu aos membros da Comissão
quamo aos critérios de repasses de recursos do SUS aos estabelecimentos
credenC13dos e conveniados, e reportou as providencias de seu Ministério com

-
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...nas a resolução da critica situaçao dos estabeJecimemos objems do exame
desta Conussão.

•= da

O Dr luis Roberto Tenório dissertou

precària

sttuação das Clínicas de Apoio no Estado do Rio de Janeiro. tendo sido ele~·a·
autor das denímc1as que vieram a se materializar nas diversas Comissões e
Auditorias que se mstalarnm por ocasião da eclosão do escândalo da Oinica
Santa Genoveva
O Sr. Eduardo Spinola procurou, em seu depoimento. justificar
os graves aconteciiilentos constatados na Clinica Santa Genoveva,
argumentando tr.l.tar-se de exploração polinc:o-paJttdaria e da unprensa de
acontecunentos perfettamente usua.J.s em estabelecimentos congCneres.

; c -VISITAS AS CL!NICAS SELECIONADAS
Nos d1as 2 I e 12 de junhO de 1996, os Senhores Senadores
Benedlta da Silva e Jose Alves, Pres1dente e Rela~Qr da Cof1'!!S~ào,
rcspecU\'ameme. "1Sitaram daversas c!irucas gen::nncas na cadade do Rlo de

lnaclaimentc. fez-se uma \'lStta ao Smd1caao dos Medtcos do
Es1ado do R.Jo de Jane1ro. onde a D1rerona desre d1scuuu com os Se1lhores
Senadores o func1onamento dos estabelecunentos que acolhem os
denommados. pacientes. Fora de Poss1b1hdade Terapêutica. A segmr, u
Prestdente do refendo Smd1cato. Dr Lu1s Tenóno, d1spôs·se a acompanhar a
Com~ssão em suas Vlsttas as Climcas de Apmo

V1snou·se a Casa de Sallde GabmaJ e, postenonnente, a Casa
de Saúde Campo Belo, a maJor do gCnero no estado, com cerca de
quatrocentos e trmta pac1enres _mtemado_s. Os. S~-S~®çiQre~ !!!~~~
dJaJogos com alguns desses pactentes, sendo mfonnados acerca do tratamenlo
que recebtam nesse estabelecunento.

Na vis1ta

a

Clínica Santa Genovcva., então desanvada.

observaram·se as precanas condtções de flmctonamento dessa, embora wna

6.1 - GERENCIAMENTO SUPERVISIONADO NA CLiNICA SANTA
GENOVEVA- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO
DEJANEffiO
'
Optamos' por apresentar, um tanto minuciosamente, os
resultados obtidos pela Secretana Mwticipal de Saúde do Rio de Janeiro
quandc da realização de; supemsão e auditoria. no periodo compreendido entre
30.05.96 a 18.06.96, pela abundância de infonnações e qualidade e critério
1:Jti!izacio_s d!lf3Dte o pr~~o ji_scalizat~.ri~.-~gue _cont~u com uma nwnerosa
eqwpe de especmlistas. valendo-se das têcntcas laboratoriais e procedimentos
de auditona refinados para o le~tamento diagnóstico da situação da 'Cllnica
Santa Genoveva. alvo precipuo do acompanhamento eferuado por esta
Comissão
Dessane, os ttens listados a segwr. de 6.1.1 a 6.1.11 são
transcrições htera1s do menctonado relatóno

6.1.! - LIMPEZA

VJsta

..No momento da VJSlla a lunpeza estava insansfatória tendo em
o acUmulo de água no p1so

o tota.l de funclonános na limpeza e de 33 (trinta e ttês),
dlsmbuidos em 16 (dezessets) no bloco masculmo e 12 (doze) no bloco
fenuruno, ma1s 03 (trCs) no hor3no norumo e 02 (duas) encarregadas.
Segundo as encarregadas a lunpeza do chão e mobth:irio
dtanamente com sabão. cloro. desmfetante e creolma

e feita

qualquer tdenuficaçào das substãnc1as e reg1stro do Mm.istCno da SaUde. o que
r.os 1mpede uma melhor a\'al1aç;lo de etico.c1a da hmpezil
Venficamos tambem durante nossa observação que não eram
utilizados. luvas. botas e aventaiS

avahação malS acurada Jã não fosse passivei
No dJ.a 22.06.95, foram reahzadas VISitas às Clinicas Santa Rita
e Sào Benedito: sendo esta a que apresentava condições maJ.S precánas de
atendunento a população de mtemos, e aquela a que exJbla mstaJações e
recmsos maJs comp.atlvels a um atendlmento mC:dtco-hospualar adequado
Por fim. constatou-se que todas as ciimcas VISitadas foram
prevwnente reformadas, prevendo-se uma fiscalização futura. apos os
episodlos ocomdos na Cliruca Santa Genoveva

5.3 - ASSESSORAMENTO TECNICO E ADMINISTRATIVO

O assessoramento tecmco e admuustrattvo a Conussão f01
prestado pelos segumtes orgãos e pessoas·

6 I 2 - ASSISTENCIA MEDICA E CUIDADOS GERAIS
Exammando os "pronruanos" e folhas de evolução e prescnçào
medica, podemos avaliar a qualidade de asSistêncJa médica prestada pela
Clúuca.

Quarido· Cfiegairi.os no I o dia de Supervisão era o 3° dia do mês.
de modo que ate dia 3 observamos que todas as folhas de evolução médica
-fenovaaã.SmetiSãliiienre~-·rof.im preenchidas diariamente. A malona delas com
anotaÇão sucmta como; "sem alterações dirucas de nota" ou "clinicamente

estável N.D.N" Presenctarnos vários med!cos de rotina fazendo visita aos
segwi.do- 'relato da enfermagem antes da
pacientes nas enÍennãnas~·
ocorrência da dent.incta a VIsita do profisstonal era feita de 3/3 dias.

mas

Não notamos pedtdos de exames complementares, nem a folha de
de resultados dos mesmos. Em alguns pacientes que apresentavam
_naqu~l.;, dta quadro .dtan:C:tCO. nli9. 9b::;~q_s_ev_g_illçã_o_ c_línica fiOrrespondente
reg:~stro

I Consu!1ona Le~slanva do Senado Federal
Ubtramar Lopes de Sousa. Consultor Leg-Jsiauvo
-..

r•
•.
.......
''~-'-' ........ "''''.>.~ ........,

..,

~

•
.
.. !-'~ ..........
,

Naundes Barros. Secretano

'

•

••••.

............ ,,. ................

Exanunamos em pacientes acamados v.inos casos de escaras de
d~ cUidaQ.Q~ pr~stadp~ -~. II!Obihzação e,
pnnctpalmente, no auxiho para lug~ene, banho e refe1çào, mesmo considerando

_d_eqíbito, demonstrando fal1a
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que a r~lação de pactentes/pessoaJ de ·enfermagem está su:ficu:m~. O ~ 1 o' apresentem condlções clirucas de alta, mesmo que alguns necessitem
do posto de enfermagem era de abandono e espel.h:l. a deficiência da
de continuação de t:ratamento ambuJatorial ou fisioterápico
asslstêncta, JUS~amc:nte quando o perfil de doentes necesstta de diversos

Pac·;.;ntes

cwd.ados de enfermagem.
Observamos em vanas alas a presença de aJguns pactentes que
naquele momento apresemaram quadro de descompensação climca ou com
.:~~:...:!v ;;-,.,:-~;:..! ..;.;;..;.,.:...iv :..:.;-..:. .. p.i... o<.:lin•.::. '-1'·"· ...:ei.;fi,:...-11 -,,;;.;,;b..:-.---·.:.i;;.n-.;-~v
cmdadosa deVJdo a htdrataçào venosa, controle de balanço hibnco.
ox1gemoter:~.pw. ou avahaçào frequenre do estado mental, estão m1srurados
enrre outros pacJentes chmcamente compensados Estes merecenam uma ala
llltermedllna com cqmpamenro e quadro pessoal espcc1fico para ma1or atenção
meà1ca

A p;,.. da lisrªge)II fo111~<ida pela Oinica, dos CIDs priDcipais
dos 271 pacu::ntes eXIstentes em 1.06.96, agrupamos em categorias similares
ou afins de v;inas patolog.as codifitadas e obtivemos 6 grandes grupos de
pac1entes:
Idosos asilados com diagnósticos de arteriosclerose +
Sl:rulidade. mas clirucamente compensados.
2. Sequelas de A VC ou transtorno vascular encefálico com
alguma dificuldade de locomoção,
3 Sequelas de pós rrawna. seJam de problemas osteo-articulares
ou onopedJcos, seJam casos de amputação das extremidades, casos de
rraumattsmo raqu1·medular e pos TCE.

0

I ,3 - ENFERlvt.A.GEM

A equ1pe de enfermagem e fOrmada por 03 categonas enfenne1ra,
tecruco de enfermagem e aux.1ilar de enfermagem Observamos a ex1stênc1a de
hvro de ordens e oconinc1as em todos os postos e hVTo de regt.Stto geral na
supeiVIs.ào Não há: diVIsão d1àna de 1arefas pela equipe. Muitas vezes
observamos o mesmo nwnero de functoniinos para aJas em que todos os
pat:lentes estão acamados e alas onde 90% dos pactentes está deambulando
TaJ fato leva a preJuizos a asststênc1a_ O total mfonuado de func1onânos foi de
134 Ao avaltannos a escala de enfermagem, observamos que 56% dos
recursos hwnano.s estão lotados no periodo d1urno e 44°/o no pcriodo norurno.
corn wn abseme1smo global de l 5%, porem com 71% das faltas aos plantões
concentradas no penado notumo o que mVlabih.za a ass1stêncJa aos pactentes
mternados

Em relação a aplicação das técrucas. observamos que nem todas__
eram unltzadas, por exemplo· catetensmo vesJcal coletado em frasco de soro
Não ha.Vla conrrole de meri1caçào por pactente. tecruca banho de le1to Os
pactentes não são agrupados pelos n.ive1s de dependéncta, não havendo assllll
melhor aproveltamento dos recursos humanos

o

I 4 - MORB!DADE

Esrudando os pronruanos dos pactentes .J. pamr do anamnese de
admtssão. temos na matona dos casos dots a três dia!!Jlosucos regtstrados Nas
~nlennana~ FEMfNINAS. notamos uma taxa de ocupação de 81.5% dos 103
le!tns d·spomve1s Apro:-:1m::~damente ~0°~ são sequelas de A VC com frux.a
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os doentes que cacula.m nos corredores e as mformações da enfermaj:!em.
~·mstatarno-:.
::.k'lJWi p:~n~·ntc:-;
qul' ::~parentcmentc apre-sentam quau.ro
pslqUJatnco a defmtr. emhnr:t u:l.o encontramos C'IS d1a~osucos mentats. me
fh)rque njn <it' encanu:~ nennum ps1qmarra denue a corpo chmco Em
~tJmpen~.aç.ío obser\'amos na:> prescnções med1cas, uso de medicamentos
controlados como HA.LDOL. FENOBARBITAL, alem do uso comum de
ben:zodJazep1mco entre munas pactentes sem h1stona ps1qUiiitrtca 15 % dos
p.ac•emes foram dlagrtnsUct~d(lS como serus ou apresentando quadro de
artenosclerose ou vaname -de degenerapes cerebraJs. Apenas poucos casos de
pactentes com neoplas1a àlagnoSI!Cada, são constderados FPT (4 casos de
câncer) e 5 casos com dta!plosucos de tumores berugnos que Mo JUSDficam sua
,,,::.:::mação

4
DJVerso~ pacientes com doenças croruficadas como
msufic1enc•a card1aca congesnva. doença pulmonar obs011t1va crõruca, diabetes
mellitus. hepatopattas. msufictênc1a vascular crõmca. polmeuropatla e aJguns

casos adrntlldos com desnutnção sem causa pnmána explicita.
t--.eop!a~t.a:.

<J

ó I 5 - PER.'-'!ANENC!A DE PACIENTES

Observamo.. na Clíntca todos os pactentes com longa permanência
de mremação, manttda pelo s1stema de pagamento por d1ána na modalidade
F~"I;:_L4)._ Çtue_ pe~nm:_a~_ p_~_Q_rrc~_g~§~~ -~p_o~ __1_0_7_dt~-~~-~~~~~çào_~~'?~~-1!_
22, de lO de fev de 1994. D O.U. 11.02.94). Praticamente não há alta dos
pacientes Há rotatiVldade com óbttos ou transferências entre dirucas
cOilnitãdas p;JQ- SüS~-6 -SiS"tema de dlSnlbWÇãO--e eimSsão e-Am dOS PQlõ-s
enussores não possUI condtção de conttole dessas trnnsferências nem avaliação
exma de cada- -padCnte, ba:SeaildO·SC--apCiias- ·na Corifiabilidade dos dados
preenchidos nos LAUDOS MEDICOS emitidos pelo corpo clínico, no
momento da substJ.tuiç.ã.o de Allis, por continuação da permanência desses
pactentes. Nem o LAUDO oficial elaborado pelo anngo WA.MPS, possui o
campo que registra 1., data de ad.mtssão do paciente, impossibilitando
conhecimento pelo emissor do tempo de permanCncia.
0

A CAPI inictou trabalho de detecção desses pacientes ao incluir
na sua pla.nilha de solicitação da emissão de Alli, coluna da data da t•
adnussào da Clinica. penrutindo um estudo de permanência desses pacientes
prestadores. lodagado sob as condições de alta de paciente ao seu domicilio,
alguns. mclustve. não possuem maiS a familia ou a residência. O tempo de
permanênCia elevado deve ser avaliado e normauzado arravês de supeiVIsâo e
tn'\pondo·se preenchimemo de protocolo especifico, após o qual poderá ser ou
não enuncia nova AIH após l 07 dias

TOTAL

%
5,1

q:;

13
lO
::5
30

Q4

30

q~

60

ANO DE ADMISSÃO

Are9o ..
Ql

92

'"
IOfAL

A pamr de wna avahação cliruca superfictai. não considerando o
perfil soc•al ou cond1çào familiar. e provável que cerca de -:1.0 % desses

..:oJm 0u :.cm mctastase.

Patolof!1aS ps!qmamcas a defimr

J~~~nnunadu

go
:5:!

i

·i

.,

3.9
9.9

I Í.9
11.9
23,8
33.3
100

-------------------------------------
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o I o- OBJTOS
Consultamos o livro de ObltOS da Climca, para quantificar a sene
mensal histonca, desde J3nelro/9 S Notamos um a_wnen_to progressivo de óbitos
desde ourubro/95 A media fm duplicada e ate tnplicada em relação aos 9

meses nucmis de 95, mas a Cliruca não sabe mfonnar nUmeras de mtemos por
mês, deste penado. Não trabalha com mapas de indicadores ou taxa de
mortalidade Sabemos, no entanto, pela enfermagem. que houve aumento de
adrrussões desde o último tnmestre de 95

Para calcular as taxas de oblto pela AIH, consultamos a plarulha
do MS·SAS com relação quanlltanva de AlH de FPT prodUZidos no mês de
out/95 a marçOJ96 e o setor de fanuamento da Clínica em relação aos dados
de abnl e m3.1o/96 Este ulumo msnumento expressa, com pequena diferença, o
nUmero de pacientes mtemadostmês. p01s corresponde ao faruramento do mês
naquela urudadr::

Um dos obJetlvos da nossa supemsào

I! tl

levantamento de dados

referente a proced~ncaa ·clU _pqtta _d_e enrr:otia. tempo de permanência de
rntemaçào e quadro de morb1dade dos pacJentes Este ult1mo torna-se
necessano, po1s pelo SIH-SUS, todos foram enquadrados no umco e exclus1vo

procedtmenro

chamado

CRÔNJCO

ou

FORA

de

POSSIBILIDADE

TERAPÉUTICA. códtgo 85. 500.70-4
NeãSSltinâo -ae------coleta de dados; âepárãtfiOS com ausC:nCia de
ststema de !Ilformação. Alguns aspectos devem ser constderados

I - Não hã prontuáno medlco propnamente dtto, como nos
concebemos no sistema hospitalar. O documento do pacaente eXJstente no
Posto de Enfermagem, no qual consuJtamos. constste em:
a) Folha de 1dennficação, precanamente preenduda. servmdo
apenas-c:omo-irtStffimenro-e-omâbil de faruramenro.

b) Folha de admlssão, contendo anamnese e exame tisico,
A.nahs.ando a tabela dessa taxa de obJto pela AD-I crôruco, temos
.uma me:d.la de

5.5~:0

do ano de 1995> b,6°0 no 2" semestre de 95 e

9,5~/o

confeccionada quando da chegada â Cliruca.. CUJa quahdade de mfmmações
depende mwto dÓ interesse e formação da eqwpe que recebe, mas raramente

_cj_e

Janeuo a maJOI9ó Para melhor anahse, e necessano comparar essas taxas com
as de outros prestadores com o mesmo perfil de pactentes

encontramos uma anamnese b_cm_fen.a
c) Folha de evolução e prescnçào mêdlca. Essa folha ê renovada
mensalmente. Após o fechamento do mês, elas são arqwvadas no setor de
futuramente. separadas e amarradas por alas de enfermos.

Por não termos acessos am pronruanos dos casos de obnos. que
naquele momento estava em poder das autondades do Mm1steno e da

2 - A qualidade de mformaçào

Secretana de Estado de Saude. não fo1 nos!:.rw:l esrudo aprofundado dos casos

Relação dt" AIH PK"odu..udas e Obuo~ na t 'lintca :,anla
Julho/9!'- .\fa1or9h

I

1995

:A. IH PROD I

wnts

OBITOS

I

14

I

FEV

I

14

I

MAR

!

:!~

!

I

JAN

ABR
MAl

JUN
JUL

I
I

!
I

I
I

I
I

145

I

09

I

I

m

I

04

I

I

"'

__l

-::71

I

"11

SET
OliT

I

NOV

I

"'
315

I

DEZ

_l

367

I

3665

!

AGO

I

I

280

I

I

I

64

I
I

I

21

7.3

"

8_6

39

10.6

203

5.5

I
TOTAL

I

I

J

2.8

40

3 - Os dados ma1s completos de tdenuficaç.ào dos pacaentes,
como a data de adrrussâo e procedência foram coletados nos ficbános
nommats. com _numeração _f_orrespondente ao nwnero do prontuano.

I

OBITO~

,~~

ll

GenO\I~va

1996

' AIH PROD

;46

08

;
,

TX

I
I
I

I

~&2

e pessuna. quase não encontramos

os dados de tdenttficação relal!vos aos doentes, como data de nascunento.
1dade. endereço, procedênc1a ou dados soc1o-fanultares e data de adtrussào.

de obJtos nos ulllmos me<;e::;

JS

" l
-

I

.,

I

69

No levamamemo de morb1dade temos 3 fomes dJstmtas de
mformaçâo
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"
l)

••

53

137

~2.-.:_ dilista"gem-com-:cto~p--nnclp'ãfrõmec«<a"peratrmica-creJação

altúYor~-9Cl~
~.. -.. ----y-~--ubscn:·::iÇâCf

I

ãepllC!COtCsrfJ enfennana, nos corredores e

pre-s-cnçcks medn:as

I

I
I

encadernados em blocos. guard3ios na recepção do predto Central

TX

--

i
I

FONTE P!:uu!lu- MSISAS/DCA~

6 I 8 - AVAL!AÇÀO DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL
. Nos dias I O e I 1 de junho do corrente mCs, o gerencaamento
~!!pefVI_jjg~_ado _!;Sp_~i_ficç_u -~ ª-t_ç~p__â _s-ª--U_de__m_ent~. ~nVI_~~o!_~_c!~av~.-

espectalistas para contribuir. HaVIa informação da direção da Clínica de que
encontraJiamos ali apenas 4 pacaentes ps1quiámcos

Este quadro toma necessana a normanzaçâo por pane do
Muusteno da Saude. wna redefirução tecruca dos casos clirucos considerados

Foi .adotada a estratCg~a de se providenciar o levantamento global

CRÔNlCOS ou FORA D_E POSSffill..IDADE TEgA.PjUTIC_A jfPJ_)__ ~st_~__e_dos_ pac1entes que continuavam mtemados na Santa Genoveva naquele dia e
wna modalidade vaga que abng_a doentes e doenças g~flâD}c-ªs, vascul_are~ ___jdentificar_os diagnósticos e as respectivas prescrições de medicamentos
mtoped.!cas. trawnas. cãnceres, neurops1qwamcos e_soc_tOP<I:IA?__I;__!IIlp_o_!i~!_e_
~numerar as patologJ.as que poaem ser mom·o de mtemação, com protocolo
ciaro para que o orgão enussor de Alli possa se condUZll' de maneua adequada

surpresa, que 7 4 pacientes unham diagnósnco ps1quiâtnco ou fazlam uso de

ao ace!tar os laudos medlcos enuttdos pelos prestadores

drogas psicoatlvas, exceto o uso do diazepan como única droga.

Nesses dias, acessamos

!86 prontuários, consd.tando, com
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Considen:ções finais da saúde mrotal

Sobre ·o uso indiscriminl!lldo de benzodiaz:cpinicos

Ao cxanunarmos os 186 prontuinos selcc10nados f01 descartado
do foco do esrudo o grande conungente de pactentes que faziam uso somente
de benzodtazepirucos como ps1cofármaco

Ou seJa, a matona dos 'pactentes mternados na Cliruca Santa
Genoveva faz uso de algum denvado do dtazepam. mesmo os pactentes mats
1dosos E\1dencta-se wn uso rndiscnmmado desses medlcamentos (denvados
benzodtazepmtcos·), sem cnteno climco prec1so e sem avahação roune1ra de
adequação da dose. Cabe observar que a utthzação _ç_QIJtlnllJd_a___d_e_
benzod1azep1mcos produz farmacodependêncta e. em pac 1entes 1dosos. sua
metabolismo do tdoso. da meta-VIda longa da ma10na dos benzodtazepm1cos
m;:us unlr7.aaos c o::; crmscqucmcs nsco" de acumulação Ja droga c seu:;
metabohcos atrvos durante o uso prolongado dessa med1cação
Dl\'ersos autores relatam que as m•Jdanças nas respostas dos
receptores celulares dos 1dosos. bem como a ómmmção do seu nUmero,
acarretam menor resposta funCIOna.! e tomam os tectdos maas __ vulnerave!S_ a
doses nonnats O r wnero de n~frons functona'ltes decresce, em medla. 30 a
40% com a tdade a·1ançada Como a mawr p3.11e da substância e elurunada na
unna, e tanto o dtazepan como os seus- metaboluos attvos têm meta·vtda
plasmá.tlca de um ou dots dtas, o acUmulo da droga acaba por indUZJI a
sedação. alax.Ja e mcoordenaçào. Tambem são c:;p_DJJ.J.nS -º\UTQ.S._~fcno_s
mdeseJilvets taas como_ disartrra., déficit de memoria, tonturas, desatenção,
hJpotorua, anoreXJa, constipação, depressão, incontinência urinaria.. nâ.usea,
relaxamento muscular. Podem causar excJtação (reaçào paradoxal), sobretudo
em tdosos, e por vezes mduzem quadros psacótlcos rransnónos

Baseado na amostragem de pactentes selecionada. constatamos
deficiênctas na ásststência do ponto de vista clinico e da organização do
serviço Com as VISitas mêdicas realJzadM de 3 em 3 dias, em sistema de
rodiZlo, sem a garanua da ctrculaçào de informações, faz-nos pensar que esta
lógica assistencial, e não seus pactentes, ~om:sponde em realidade ao "Fora de
Possibilidade Terapêutica··

A utilização de drogas pstcoatlvas sem um protocolo de avaliação
Cl~<iba por não trazer me!hona das cond1çàes de VIda de seus pacie~~es,_mas. __ __

antes. agrava seus smtomas. produzmdo ate mesmo quadros UTeversiveiS como

Entretanto. havendo um rremamento da cqwpe assistenctal (em
espcctaJ para atenção a saude do tdoso) e mudanças da orgaruzação do semço,
com a unplementação de um Sistema de IIÚonnações adequado, a Cliru'ca pode
VIr a oferecer supone a rede hospitalar, prestando uma assistência
complementar. dentro das poss1b1hdades terapêut~cas de sua chentela

6 I 9 - BOLETIM EPIDEMIOLOGICO SOBRE O SURTO DE DIARREIA
OCORRIDO NA CLINICA
Em 30 05 96, f01 mtctada mvesngaç:ão eptdenuológ~ca., tendo por
obJetlvo tdenuficar a causa do mesmo Não havta nouficação antenor.
A mvestigação diVIdiu-se em 3 etapas:
I) Coleta de amosrra de fezes dos pactentes mternados, dlvid!dos

por ala femuun.a.. ala masculina e funcionários.
Os efe11os fisicos e psiqu1cos do uso indiscnrnmado dos
anstolincos e 'rupnóncos constitUI-se no mats grave problema de
Devxdo ao fato de os respons.â.ve1s pelo estabelec1mento de saude
fannacodependênc1a do ponto de vtsta ep1demlológ::ico e toma-se clirucamente
estarem atnburndo o surto a festa do "cba das mães", onde os pactentes tenam
rmponante nas faixas de 1dade maJs elevadas
-- - - - - - - - - conswrudo alimentos liilpróprios trazido pelos famihares. iniciamos a coleta de
amostra de fezes pela ala femiruna. O exame nesta ala foi rea.lindo em
paCientes smtom.áticos e assintomáocos, feitos no dia 31.05.%.

A utilização do fenobarbital

O aspecto que ma1s chamou a atenção da eqwpc fm o número,
mesumado amda. de pac1entes que fazem uso regular de fenobarbital oral _sem
lustona de epllepsta ou cnses convuls1vas

Na aJa masculina foram coletad.as amostras de paCientes
smtománcos, em 04 06.96
Os func10nános foram cbVId.idos por at!VIdade, sendo que nos

O fenobarbttal J3 fo1 no passado largamente un!J.zado como
sedam·o em doses que correspondem a wn terço da dose clíruca (I OOmg/d1a
em med1a1 estando arualmente seu uso contra-md.Icado para tal fim. Como
h1pnonco tambem o seu uso e condenado face ao nsco de
farmacodcpendêncta.
Seu
uso
conrmuado.
em
associação
com
benzodtazepnucos. largamente unltzado nos pactentes selectonados para
amosrra e JcsaconseUlado. pnnctpalmente para cnanças e paCientes 1dosos.
tJUl:> U Ul.UI.!Jl.JJI puu;;:JH.I.SJI4o.L \)~ <.:I;;HU~ ..:.u :"..w.J:....J.i;Joi..t:. wu !-'vJ<..,V.)V .:!,:j:~,::;::;;::.;
do SNC tomando o paCiente susceuvel a quedas ou aqdentes._ de graves
çvn::;equencla:> para pacientes •dosas
A metaboltzaçjo hepatJca

e lenta. com meJa-Vlda plasmauca de

4

dtas em adulros. provocando sedação. distu;;bJos de memona, depressão.
deftctt das capactdades mtelecuvas. podendo acarretar smtomas ta.ts como

rnampuladores de alimento foram coletados a1Cm do swab retal, swabs de
mãos e orofannge.

2) Investigação dos prontuános medicas, no total de 359 do mes
de mato. não se teve acesso aos prontuanos dos pacientes falectdos. Foram
coietadas mfonnações sobre presença ou não de diarTeia, identificação do
paCiente. sexo, 1dade, data do micto dos smto~as. tempo de duração da
d1arteia e-a medlcáçãoprescn--ra-3) Venficação das condições ambientaiS e lug~êmcas, fonna de
consumo de âgua e alimentos e coleta de mformaç:ào sobre a pamctpação ou
;,;~j..t 2:.\..t 0..1-.l •.h.l lVI ;·._,. .... '"''-' o~0..:.,5;T,.;:. :.:::::;::: .::: ::::!::: ::: :..~:::~:-:-::_ ~:

fezes

mstag:mo. atax1a. erupções cutâneas. anemta megaloblásttca e osteomalãcta
Pode- arnda levar a depressão resp1ratóna. hipotemua. hipotensão e coma

RESULTADOS

Asstm, recomenda-se a unhzaçào do fenobarbital. arualmente.
apenas como antJconvulslvante, não sendo adequada a sua utilização como
sedauvo pnnc1palmente em pessoas 1dosas e com metabolismo reduzido

~9 foram positivos para srugella flexnen,

I) Foram coletados. na ala fenuruna, l O(J swabs ret31s, dos quats
6 poSitiVOS para Salmonelia s.p, e !

postttvo porem sem tdentlficação de agente. 55 pactenles apresentaram
di arreta
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Apesar d,s: pac1enres estarem, em sua maioria, cm uso de
annblÓt!co, consJdernmos um bom incüce de poMUvtdade (34%).

Na ala masculina foram coletados 24 swabs retais dos quais
apenas l foi positivo para Sh.igella flexneri e 3 positivos para Shigella boydi
{17%); t.iJJ11bi'.m nesta ala a maioria dos pacientes estava em uso de antibiótico.

Entre os funcionãrios fonllll coietadas amostras de 22
manipuladore$ d~ alimento. dos quais l foi positivo, sem identific:açio do
agente etimológico, e 1 teve como resultado Enterobacter s.p ..

Entre os marupuladores. 4 estavam sllllomáticos. Também foram
coletadas amostras de 12 auxiliares de enfermagem e 1 assLStcnte social (ate o
momento temos I resultado pos1nvo para Sh.igella flexneri em I aUXJh.ar de
tnfennagem)
2) Para 359 pronruanos anahsados, acrescentando infpnnaçõc:s
que não estavam registradas nesses pronruanos, a taxa de ataque para ciiam:1a
fo1 de 3&.16 par.~ 100 pac1entes. Há regastto nos prontwinos de 111 casos altm
de .26 pacientes em que: observamos dJarre1a mas sem regutro no pronruâno
Em relação a data de iruc1o da doença, apesar de 35 (25,5%) Dão
terem reg.stro, pode~se notar que o uuc10 se da no dla 15.05.96 com um
percenrual mamr nos d1as 16 a 21 de ma1o

femuuno Observamos que as cond1ções de lugtene pessoal das mulheres era
melhor do que enrre os homens

Em relação a fa1xa etana. 49% dos casos oconeram em pacientes
entre 60 e 79 anos
Quanto a dw-açào do epJsodJo. 40,1% dos casos uver.un dw-ação
entre I e 7 dlaS, sendo o maJor percentual enrre o ter~tro e quarto dia; 13 ,5'%
dos pacu:ntes uuc1ararn tratamento com antibiótiCO no pnme1.ro dia da doença
Os esquemas rerapêuocos usados foram os ma~s vanad.os e nem sempre o nfals
adequados. sendo que as prescnções er.un fettas para 3 dias, com uso Irregular
e sem acompanhamento mc!:dtco

Abrill997

patoz:êaicas ftaS :IIDO!Itl"as de fa:a e mlos dos pacieates e faacioaários,
condu imos que a caua do_ su~ H deHu ao cons•~no de água imprópria
associado a coadiç6es am.bielltait que favoreceram a traasmissJio
interpessoal.

6.1.10- FECHAMENTO DA CLiNICA E REMOÇÃO DOS rNTERNOS

No dia 12.06.96, foi iniciada a remoção de todos os internos da
Clinlca de acordo com a orientaçio do Exmo. Sr. MiniSO'O da Saüde Dr. Adib
Jatene, objelivando o feclwnento da mesma. Apresentou-se li Clinica a Dra.
FlAvia, representiJite da ERERI, que chefiaria comi53Ões de médicos e outros
profissionois de saúde. de diversas uaiclades fedem~ e esladuais, que ao longo
deste periodo open~cionalizariam as tnnsforâlcias. Cada unidade Federal e

Estadual avaliou grupos de internos para identificarem os uws grnes e
aqueles que se coadunavam com o perfil da lmlituiçfo e openoc:ionalizavam as
traiuf<:nnâann<>õo- de ambullncias de hospitaiS federais, estaduais e C<XJlO
de bombeiros. Cocstatamos que no 1•, 2° e 3" dias as transfer&lcias foram
feitas sem ac:ompanfwneruo de profissional de saUde, eram em nlimero de dli3S
e até mesmo tds por ambuliuc:ia e n1o eram utilizadas pulseinls de
idt:utificaçlo, o que DOS troUXe -lp09Õel rdalivas a idcmificaçlo de
poi:leates seiü5. 'óoiiiüsos e ·que- ~ cem dificuldade. Obserwmos

que nlo foi awliada pela c:omisdo a IIWUllençio dentro do possivel dos
nllcleos sociais já existemes na cllniCII. DeYemos c:oaoiderar que
aproximadamente 40% dos inwnos, ou nlo tinham familiares e/ou lllins; nio
- iioêe6iim-VíSiiis (oo
muito . - - s ) ou õló possnlml =idblcia ou
mOradia qualquer. 45 % jt estaVam "" Cllnica h.i
de 2 (dois) llll<lS,
- pomüito sua.oç; pnncípaís\tncúnicas) refe:r6ncias sócio-familiares eram eles
próprios. Verificamos que a separaçlo desses ·•núcleos sociais" foram em
várias siruações bastante dolot:Q:~. _c ai~ _~~o agressivas para com estes
p~ientes_____ que ~e mostravam bastante inseguros e depnmidos com esta
s1naçã~ ob~~~ que vari~ Pa~~es- -rec~:se
mclusive, com uma tcntatl\'3 de ev sao peia encosta do morro. Os tna1s
rebeldes foram colocado~ ~11_1- -~-o_pl~,__para posterior tranSferCm:ta. a fim de
que eles se consclenllza.ssem d: que não sena possível sua permanCnc1a nã
Clilllca

-....m

mm

--a -sertr.Uisfenaos.

Após 8 (011~) -~!a_s_~ .•~os os_pac1entes da Cliruca Santa Genoveva

Não nvemos acesso aos prontuanos dos pacientes falecidos, não
sendo passivei calcular a taxa de mortalidade
3) Durante o processo de coleta de matenal fo1 perguntado ao
paciente sobres~ partlc1pação na festa do "dia das mães"; constatou-se que o
alimento consumido foi bolo com refrigerante. Entre as pacientes (ala
feminina) ex.ammadas. 34 participaram da festa, das quaJ.s 16 tiveram diarreia e
18 não; das 36 que não partic1param. 19 apresentarun diamóia e 17 wlo; 36

AbaiXO, quadro demonstrauvo das remoções

ANO DE ADMISSÃO

não souberam Informar

o1l

5.1

lO

3.9

92

25
30
30
60

95

dpença

96

da ao.ãlis~ d.a igua de coasumo que
revelaram a preseoç.2 de coliformes fecais, pelas coodiçàes de bigiene
ambiental e pessoal dos pa<:ieot~ e preseoça de eoterobactéri:as
Pelos resultados

--

%

91

...

O nsco atribu.ido ao consmno do bolo não foi stgru.ficante,

I

13

93

demonstrando não haver relaçáo causal com

TOTAL

Até90...

TOTAL

Doi2.5S ~ l.5l teta albU

"'

252

* a:bando aocbalflc:u ano

9,9
11,9
11,9
23,8
33,3
100
de: adtruuJo llmiO& wa quadro abal:«l
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-- As- ocorrenctas norieiadas peJa imprensa, principahnente
desencadeadas pelos ôbitos causadas por wn sW1o de diarreia bacteriana,
foram motivo de atuaçào eficiente das equipes de vigilância sanitária e
epldettuolôgica, fazendo com que v.irias exigCncias fossem atendidas de
acordo como prazo estabelecido, Foi realizada ampla pesquisa que cnvolvcu
não só os pacientes com o quadro clinico agudo. como também fimcioaUios..,
pactentes assintomãticos e diversas causas potencialmente responsáveis pelo
desencadeamento do suno.

Relação de AIH produzidas c óbitos na Clínica Santa Genoveva
J ulho/95 - Maio/96
r-1995
1996
MÊS
AIHPROD. ÓBITOS
TX.
AIHPROD. ÓBITOS
TX.
IAN

14

3~9

3~

9,7

FEV

14

346

24

6.9
8.4

MAR

25

ABR

09

MA!

04

IUN
;JUL

13

AGO
lsET

loUT
INOV

IDEZ

I
I
I

I

282

08

2.8

280

18

6.4

272

11

4.0

287

21

7.3

315

27

345

29

372~

33

8.&

387

53

13,7

315

I

Ressaltamos_tambem que, neste período, 8IUirllm na CllDica
.O<luipes da SecreÍaria de Estado de Saúde e do Ministério da SaúdO: 1llliS que
nlo_ ti_v~_os_ _açes__so
r.cs1dtado de_suas_aY.aliações. Foi realizada visita de
fiscalização pelo Conselho Regional de Medicina do Est>do do Rio de JIIDCÍro,

ªº-

em_03.0ó 9Ji.

L

I

8.6

I

I

Aoós aw.Iiacão criteriosa_QQ~Q-~_ g~.._ ~- d.9~_probl~_s

~I

deficiências observadas. é viável a reconstruclo de um trabalho sêrio.
1 fOT AL 1
J.665
.zoJ
,:;.:;
'~ condUZido por uma políuca governamental de ass1S1êncla aos idosOs e
LF!.o"==","',,-ruLI.,--".."'SIS=A"Sill-C.lA_S_ _,e__,__='-~----..L..----'-----' sequelados por traumas e: doenças crõruco-degenen.tiva.s, que, muitas das
367

39

10.6

LOCAL

L9UANTIDADEj

H.S.E
H. IPANEMA

32

lO

5
5

H. LAGOA
H. CARDOSO FONTES

17

H.ANDARAi

9

H.U.PE
H. PIEDADE
H.E.A.S

11

H.E.P.U

22

H. CURJCICA
C.S.RJTA

3

I

lO
14

C.S.A.S.DORES

16

CS.N.SOCORRO

30

C.C.P.Il
C.S.D.PEDRO V

4

C.S.SÃO BENEDITO
LAR. BEN.PORTUGUESA

6

2
2

COLÓNIA J.MORE!RA

I

SANTA CASA

1

RESIDÉNCJA
TOTAL

vezes, carecem de amparo sócto-fanultar. Faz~se necessáno, para tal, a
unplantaçào de anvidades de. reabilitação fisica e mental, alêm d~ _
consctenttzaçào da necessidade do apoto sócio-familiar, reintegrando-os a
SOCiedade que os excluiu, e inlerrompendo o círculo vicioso do
encarceramento. Desta forma a Clínica sei'VlJ'â de ~rira de apoio provisôrio voltado ao tratamento e reabilitação de doentes crõnicos e cercando de
cuidadas dignos daqueles constderadas fora de possibilidades tefâJ}iiiticas. E,
-··conaulmos. para que 1sto ocorra e rruster que a eoca. a competenc•a. a

o-2~

. RELATORJD DA AUDITORIA ESPECIAL DA l:ONTROLADORJA
GERAL DOMUNll:ÍPID~ f'REFEITURA DO RIO DE JANEIRO

,....KC<flfu'"'blãaOriaGerãl-dOMWUcipío-dó Rio de Janerro reahzou
· ·audhona dasífiliiÇãO'Cont3bil da Clínica Sarita Genoveva. nO período de- I O a
20.06.-96, com-afinalidade de avaliar a possibilidade de repasse de recursos
financeiros a essa. para que pudesse permanecer em atividade.
= Concluindo, o relalóno assevera que "'Diante do que pudemos
--c-analisar, concluímos pela inviabilidade da aplicação de recursos fi.nanceiros ã
..,.,__Qínica Santa Gcnoveva, caso ainda houvesse possibilidade de assim se

--proceder, tendo em vista o fechamento da mesma ....

29
229

6.3 - RElATÓRJO DA COMISSÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA
LEG!SLÃTIV A DOESTADO DO RIO DE JANEIRO

o1

11 - CONCLUSÕES

Presidida pela Deputada Tânia Rodrigues, a Comissão Especial
A Secretaná Municipal de Saude realtzau na pcriodo de 30.05.96
a 18 06 96 wna superv1sãa e auduona na ger~ncia da Cliruca Santa Genoveva
vtsando apurar denunctas de maus tratos aos mtemos. surto de diarreta e
consequente aumento da mortalidade
Durante este penedo pudemos constatar wna sene de mudanças
'nltadas a atender extgC:nctas !mpostas pelas equipes de vJgtlâncta santtãna e
~~ptdem1o!o!:-'1a e tomadas publicas pela mtd~<J
Venficamos. arraves de
entreviStas Junto aos func10nanos e pactentes, que, para dtversos
procedimentos. havta wn lunJte nmdo entre a que era feno antes da
mtervenção e o que passou a ser feno a segmr. ocorrendo por consegumte
melhona na asststêncta aos pactentes.

da Assembleia LegiSlativa do Estado do R.lc de JaneU'O produziu um Relatóno
de Auditona., resultado de supervlSàO realizada em 07.06.96 n.as dependências
da Cliruca Santa Genoveva. cuJaS conclusões põem~se a segmr:

"Os pactentes mtemados na Clir:rica Santa Genoveva estão longe
Ide consmmr-se em wn commgente de paciente~ Fora de Possibilidades
Terapêuticas, wna vez que apenas 5% desses são portadores de algum npo de
Ma1s da metade dos pactentes 1 (51%) requer apenas
neop(asJa
acompanhamento fisioterap1cO, não necessanamente em regune de internação.
Dos pac1entes, 22% possuem algum npo de disnirbio comportamenlal.
requerendo apenas terap1a pstcológJca ambulatonaL Finalmente, outros 22%
dos pai::Jentes es1âo mtemados senl qUalquer JUStificanva nosológtca.

_ _ _ --------
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Qua<;e: a metade do:> pacJcnics ( 4 7%) cncontta-sc mtemada hã
.:!.: . ;. ;;·, .::..;;,.:,_ .:. .;..;..:. -. .:.o .:!~ .:::~~~;;;:;;::: ::::- ::::!.;;:-:-:"...:!...~~!:!~ ':!:~':':-:'.. ~':'---:'':''" :--_:;on.de pactentes Fora de Poss1bilidade T erapeuttca
2- '

,,,.._~

3Constderando-sc: a inexistência de demanda espontânea para
tnremações no nosocôm10 em exame, lorna~se clara a responsabilidade d~; ·
hospnats de ongem no encaminhamenlo de pactentes fora dos padrões
preV':Istos Por outro lado, necessãno se faz apurar, --~_bêm, as
responsabtlidades na aprovação dos laudos para. emtssio de AD-b

Os rtlatórios prelimmares das Corrussões Tecnico..Qper.tciot:mJs
sobre_as_condições de funcionamento e desempenho das dez primeiras clinicas
vistoriadas apontam inUmeras defic1enctas e uregularidades a ser~ corrigidas,
nas seguintes unidades:
1. Casa de Saúde Santa Rata- R.to Comprido.

2. Casa de-Saúde e Maternidade N S. das Graças- Reaiengo.
3~

Nenhum dos prontuários apresenta qualquer referência fonnal

6

Ass1stenc1a
MO:hco-Hospnalar
São
Jorge ·SfA -Jacarepagua
CHmca de Repouso Campo Belo - Jacarepa~:,rua
8 Casa de Saúde_ República da Croac1a - Campo Grande

clfruca
perce~:

a) Apesar do perfil de seus pacientes, não hâ. qualquer mdíc10
~ aruaçào do profissiOnal do ServJço Social que sena de
tmportâncta impar no dia a d.ta de pactentes crômcos, em sua
maJOr pane tdosos e com problemas sócio...econôm.icos ~

b) Apenas os proftsstorws de ruve! elementar da enfermagem

se faz.c:m presentes nos pronruanos, não havendo mdicios da
atuação profi~s1onal da enfermagem. sequer pela elementar
eXJstêncta de prescnçáo de enfermagem. Dadas as
caractensncas de crorucJdade das patologta.s prevalentes na
cluuca. a orrussão dos profisstonaJs de enfermagem contnbm
em mwto para o agravamento do estado de saude dos
pac1entc:s

Em geral. verificou-se uma grande deficiência de recursos
humano$, tanto nos servtços de: apoto, como nas ãrtas médíca., de enfermagem
e de nutrição_ ~
as uni-dades •. o quantttanvo de médicos e insuficiente
para o número de pactentes mtemados. não acontecendo as visuas méd1cas
diariamente, embora se mforme que plantomstas e dJariS13S aruem em
mtercorrênc1as.

c) Nenhwn dos pronruanos apresenta plano terapCutJco e
resumo do pronruano do hospital de ongem Apesar de se tratar
de wna Ch.ruca de Apoto. nào ha qualquer mdic1o de vmculo ou
por eles encammhados
d) Embora a mamna dos pronruanos refira-se. de alguma
forma. a c:xtstencta de dJsturb1os numcJona.ts, em nenhum deles
encontram-se md1ctos da aruaçào da nutnctorusta. mas apenas
vagas onemações feuas pelos propnos medtcos asslstentes

SOCial

9. Casa do Saúdo Gabmal- J3Caropagua
lO. Casa de Saúde GraJaU.- Engenho de Dentro
Uma das graves UTegulandades encontradas nas mspeçóes e
q~e. na ma1ona- dãs cÜrucas. não hâ comPaubthdade entre o nUmero de leitos
ativos e o nUmero de pacientes nos diferentes periodos analisados, ou seja. as
clínicas apresentam ma1s pacientes do que le1tos dispon.iveis. fato que revela
ausência de uma supe:msáo correta por parte do Estado e do Município.

familiares

4-

S-anta Casa de M1senc6rdla- Ho!ipttal N. S. do Socorro Caju.

Hosp1tal São Benedito - Benfica.
Casa São Fernando Ltda -Santa Teresa.

do nosocõnuo de origem. Poucos possuem laudo para. enussão de ADis,
emergmdo a dúvuia se alguém ex~ge tal laudo pano a eaussão de Alli. Em
alguns prontuários. o laudo é preenchido por medico que trabalha para a

Com base nos prontuanos ex.anun.ados, podemos
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Nessa cluuca. a attvtdade med1c..a detxou de ser humannana e
e passou a ser apenas iucranva "

todas

.As patologt.as mats frequentes nessas c\írucas são os acidentes
.vasculares cl!rebraJS - A VC. com sequelas leves e graves, neuropauas
degenerativas. lupertensão artenaJ, msufictC:nCJa cardíaca congestiva,
alcool~~o e uma J!';rande parcela de mtemos qlle coristinieln, em realidade, os
denom.mados casos soc1ats. chegando estes a responder. em algumas urudades,
por 40 a 90% das mtemaçóes A médta de pennanênc1a dos paciente-s é
prolongada. mmtos residindo nas clínicas durante anos

Foram
encontradas
numc10mstas
em
apenas
se1s
estabelecimentos O padrão de a!unentaç.ão e baixo, carente em proteinas,
\11tan .• nas c: sa1s mmera1s. e quase todas as mstalações e eqmpamentos das
cozmhas necessttam de reformas e ma1ores cutdados de htg-~ene e conservação
Com respeno a enfennag.em. alem do numero redUZido de
seu mvei de fonnação lecmcJ e bJrxo e. em quase todas as
umdades. ha somente um protisstona! enfcnne1r0. :;endo todos l.lS demats
aux1ilares ou atendentes
profisstonm~.

64 -

RELATORJO DO ESCRITORJO DE REPRESENTAÇÃO DO
MINlSTERJO DA SAÚDE NO RJO DE JANEIRO

"No Rio de Jane1ro e:osrem quarenta e duas clínicas pUblicas e
privadas contratadas eiou convemadas com o SUS, que atendem pac1entes
Forn de Possibihdade Terapêutica, das qtwS dezesseis esd.o sendo visto nadas
diretamenre ~las Corrussões Têcnlco-Operactonais de Auditona e
Fist:alização, estando as demaJS sob processo normal de auditagem Com
relação ao pnmetro dos hosp1tais denunc1ados, a Clin.ica Santa Genoveva.
cabe-nos mformar que a ação do Ministeno da Sa!Jde foi a de ~oo~fl_enar a
transferência dos doentes. tendo stdo mterdttada a cliruca., descredenctada e

A vtstonJ das t":umac1as das clmtcas apontou que cerca de 90%
delas apenas realizam dtspensaç.ão antema de medicamentos. e somente a
fanrnicta da Casa de Saú.de Santa Rlta efetua marnpulação (al.cool todado) e,
assim mesmo, em local e eom tecnica madequados. por profissiOnal não
habilitado Ademws, a dtspensação de medtcamemos e eferuada por
profissionais não habilitados, sendo eXJguo o espaço fis1co das farmac1as e
precarias sua dwninação e venttlação

submenda a auditoria med1ca e contábtl, alem dg~ pr~sos __ .fr!!~l(~ts__ gue_____ .. _ _ _________No_toeante_ as ia~denas. com exccçào da Casa de SaUde e
--estilo sendo movtdos contra os SCI..\S propnetanos e responsâve1s _tC:CI\IC'?~__ Materrudade N s. das Graças. as demrus têm tavandenas funcionando em
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-condições extremamente prec:inas. Em relação à manutenção predial c elétrica.
exceçã.o feita à Casa de Saúde Santa Rita, as demais apresentam sêrias
deficiências,

664.791,65, em 1996, concernentes a 1.4 I 2 internações d1stribuídas nos quatro
pnmeiros meses deste ano.

Entre as deficiências detectadas, constam. ainda. a inexistência.
em cerca de 80% das wudades, de documentação referente às Comissões de

b~eficiário_ foi palco de acontecimentqs sombrios, qualificados de autêntica

Sem embargo desses vultosos montantes, o estabelecimento

Etica Médica., revisões de óbitos e de prontuarios e Comissão de_ Inf~
Hosptta!ar. Há falta de tremamento de serventes e faxinciros, remetendo ã
lunpeza e marupul:ação do !J.xo hospnalar de maneUil adequada.
·
lmimeras eXJgêncaas de adequação tC:cruca. de procedimentos,
de rotmas. de pessoal (quanntauva e quahtatlvamenfe), de reformas em âreas

fisacas. de mstalaçào de equipamentos e manutenção estão sendo efetuadas i!s
dimcas sob audttona, como _ÇQJ1çbç@ p~a_gye permaneçam credenciadas pelo
Ststcma Úmco de Saude Ademais. outras avahações de cari.ter sarutáno,
Jdmtmsrratlvo e contab!l estão sendo realizadas _pe_las__ egmpcs conJuntas do
\1m1steno da SaUde e das Secrctanas EstaduaJ e Mun1c1pal de Saú~e_"

......... , ..............
. '' v
. , .....

.,...,.=.. .......

L.. ....... ..,.._... ......

~

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

, . . . . . . . . ..

O crescEmcmo aceierndo da populaçjo com ma1s de 60 anos, no
Bras1L remetera ao caos económEC9 _e sqç1al_._ caso o govt"mo não tome a st.
~enamentc- 11 compromiSSO mad1avel de estabelecer, sobre fundamentos
s.ohdos. uma efeuva Pohuca Nac10nal do Idoso
Aruahnente, exiStem 11.7 m1lhócs de pessoas com mats de 60
anos. ou 7.8% da população braszle1ra No ano 2020, segundo estunanvas do
M~n~steno da SaUde. esse segmento devera atmgtr o montante de 33 rrulhÕ(:s
de pessoas. cerca de 15% de tQdo o noss_o con~rngente populaciOnal.
Por cena, um dos grandes desafios a superar e o mcremento
descomunaJ dos d1spend1os com a asststCnc1a a saüde do rdoso, que alcança
..:1fra nove vezes maJor que aquela destmada aos grupos da população de ate 14
anos de tdade

tragedia e genocidio pelos meios de comunicação. As diversas auditorias dos
órgJos pUblicos. referidas nesle Relatório, sancionam a unagem aterrndora que
desses estabelecimentos se forjou no imaginário coletivo.
Por certo, não se deve, em respeito â verdade objetiva dos fatos,
debilar aos proprietários e d.iretores clínicos das instituições auditadas a
responsabilidade U:nica c exclusiva pelas carências reveladas. Assoma a
conduta omissiva do setor píibfiCo, feCtpiendáriõ do poder-dever fiscaiÍllltório,
titular legalmenté investido dÕ oficio de zelar pela com:ição na alocaç!.o e
aplicação dos recuros onginários do erá.no públlco. soergwao pela
contnbuiç.ão, anônima e compulsóna., dos CidadãoS -d:i Repúblíca que,
mdignados, clamam pelo rigor na destinação dos tnbutos que seJa. ao minlmo,
paritário àquele com que se perfaz sua peremptóna arrec.adaçao.
Por fim, cabe-nos a 1mputação própna de parcela da culpa O
Poder Leg:~slaiEvo tem abdicado, freqUentemente, de sua prerrogativa
consutuclonal de Poder F1scahzador, traduzmdo em frustração a expectativa
esper.mçosa nele tdentEficada pelo corpo social, mormente seu segmento
desfavorecido da sane, de que os 1dosos da- C..llrilca- Sãntã Genoveva sãv
espéc1mes entnstec1dos.
8. RECOMENDAÇÕES
Tendo por fundamento as considerações e fatos antenormente
e'<onsto" nc-,.te Re!atóno a" mfonnacões colh1da<. nela Comtssão ;tS am\ilse<..
- tecmcas reah.zadas, as dtscussões travadas com autondades d1versas.
repu1amos pcnmeme arrolar as segumtes Recomendações, de carater
admn11strat1vo - no âmbito dn Poder E:-.:ecut1vo. do Poder Leg~slauvo e do
-Tnbunal de Contas da Um.ão - e de carater normativo-legal, ao ConJ:!resso
NaciOnal
8.1 - NA ESFERA ADMINISTRATIVA, A COMISSÃO RECOMENDA

Ademats, e de se ressaltar que os paises desenvolvidos, participes
do nonunado Pnmeuo Moodo, uveram, a seu favor, um
abastados
oonstderavel e~paço de tempo para efet!var as mud.a.nças estruturais
oonsentáneas ao envelhectmento de suas populações. Em França, por ex~plC?.
os tdosos transuaram de 7 para 14% da população em wn mtervalo de 117
anos. enquanto que. em nosso p3.15, a mesma transfonn.ação se dará no curto
penado de 26 anos, segundo 1nfonne da Divtsão de Eovelhecunento e Saúde
da Orgaruz.ação Mundtal de Saúde
Apesar da mapurude desses dados. foi necessâno que vtessem a
lwne os f!faves acomec1mentos da Cliruca Santa Genoveva, para que as
autondades descortmassem a ultraJante s1ruação d~ n~gligenc1a, descaso e
desumamdade a que se acham submendos 0s •tiosos no Brasil. A Le1 n" 8 842,
de 1ane1ro de 1994. que znstnm a Polit1ca Nac1onal do ldoso, encontra-se.
amda. no ~<;lado letartnco a que as palavras desttrutdas de ação se desllnam.
Em verdade. uma J.."l'ande parcc:la dos !oca1S desunados ao abngo
de tl'losos. consntut-se. tão-somente. em fonte de lucros para os
"t."us f~rurnctar.o!'.. em dctnmcnto dos cu1dados med1cos, da lllg~ene e da
.llillK'Ill:tc:\<1 l'le :-.cu<.. nH'I\ ~·cln<.. re~tdentcs

ca

<IS<..II~m:ta

;)a dos !OmC'cuins r..:-k1 Dcpanamcnto de Asststêncm e Promoção
\1nu:->tcno d~ Saude. revelam que a Climca Santa Genovc·va
ll'<.:L'bc-u repasses de USS I 911 180,82, em 1994, ~eferentes a :< 1:1::!(1
mtemacóc-<.. llSS I 981 279,78, em 1995, relativos a 3.665 internaçõe-s e lJSS

.1 ~3liJL'

8.1.1 - AO PODER EXECUTIVO

a. O Mmisterio da Saúde deve, com a maJor brevidade, proceder
à categorização c normalização da conâ.iÇão de paciente crônico Fora de
Possibilidade TerapCunca, cuja internação se faça necessâria.

b. O Minísterio da Saúde, juntameme com o Minist.Cno da
Previdência e Assistência Social, devem identificar precisamente o paciente
passivei de internação com caracteristica asilar, cuidando para. que os
estabelecimentos destmatânos não cumpram apenas a fwtção de albergue para.
individuas excluidos pela farnilia ou grupo social, restnngindo a prevalência
dos denommado~ "casos SOCiais"
- ê O Mimsténo da Saúde deve promover o recadastramento
pacional de todas as unidades de apoio. destinadas a pacientes crónicos Fora
de Possibilidade Terapêutica, definindo uma politica cntenosa para o seu
atendimento, mclus1ve apo10 finance1ro e onentação medtca para as famíhas
que prefiram cu1dar dos seus tdosos a domtcilio

d. O Sistema Nactonal de Auditona deve manter em pe~ailente
auVJdade suas esferas estadual c mumc1pal, atuando dihgentememe na
fiscalização dos laudos med1cos para em1ssão de Autonzação de Internação
-Haspnalar -AI H. antes que esta seJa enVIada ao proces!amento

lkl

e O Mmtsteno da Saude deve manter as eqmpes de audl!ona em
acompanhamento s1stemat1co dos estabelecimentos fEscahzados, entre outros
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3!~,JÚ~!> Jcl sc.ieuufiC<I.UoS peia auà~.:,,,~..c·~ coo~~..e.i3Ç3v Ut...:al (,...,

Cl..•olliOIC,

Avahação e Audttona - CAUDI, do Ministêrio, em junho/julho de 19996,
como de funciOnamento regular e precârao, e esta Comissão do Senado
comprovou de fato o eslado de precanedade na Climca São Benct!ito.!_
relacionada entre outras oilo clinicas, para que sejam realmente observadas as
recomendações apontadas pela referida auditona, inclus1ve, se amda não fo~
cumpndas as exigênc135 apontadas naquela ocastão, promover de Imediato 2
transferéncia dos pacientes, o descredencsamento e o f~hamento dessas
clinicas

f. O Poder Executivo deve _proceder a uma reavaliação da tabela
de procedtmentos do SUS, vtsan.do atuaJizar os_ valores VIgentes, de modo a
compatibsliz.ã-los com a reahdade dos custos desses procedimentos.

respectiVldade en1re o rno.:.::ahl>! desses e a quanttdadc e qualidade dos serviços
prestados por ditos estabelecimentos. Caso a ação direta do TCU SeJa
nonnatJvamente obstaculizada, deve-esre diriga-se aos Tnbuna1s de Contas
dos MunidpJOS e acompanhar ta!s oficias
b Estabelecnnento de um progrruna pennancnte -de auduorrn:s- nos -estabelecimentos convemados e credencíados JUnto ao Ststema Único de
SaUde, de modo a conslltuJr um sJstema consolidado de contas oue se preste a
real 6~ahi2Ç~º d_oHe_cursos a eles repassaaos
c____ O_ TCJ..L __~y~__ _real~zar_ ~s~u~o~ _e Pf(J_jli)f _!tl_ems __ !~~aJs e
a ªgihzar e tomar efettva a aphcação de penahdades
e assegurar que os mfratores seJam efetlvamente conhecidos e levados a
julgamento

_admi_nis.tr:aJjyo~destmados

O preço de uma consulta médica, em Brasília, por exemplo, chega
a ate 80 reats, enquanto o SUS paga 2,04 rea&.;. Esse fato e apontado como
motivador de expedientes de 3JUSleS no faturamento, por parte das entidades

a

converuadas, devido grande defasagem entre os preços pagos pelo Sistema e
aqueles prattcadas no mercado.
g. O Mtrusteno da SaUde deve assegurar o fiel cumpnmento das

9. ENCAMINHAMENTO

Para fins de: conhecimento e adoç.ão dos procedunentos cabívets
na respedlva esfera de competência, recomendamos o encaminhamento do
presente Relatório

normas dtsctplinadoras da alocação de recW"SSs orçament.ãnos para a execução
e prestação de serviÇOs e açõcs de saúde:, de forma a que se destinem verbas

as segumtes autondad~s

_a . ao Senhor Pre:sidenle da Republica,

tão-somente aos estabelectmentos que não se encontrem, sob lupótese alguma
?e exceção, no rol de Wltdades mfnngentes das n~~~ _e procedsmentos em

b. ao M1rustro de Estado da SaUde.

VJgor

h Solicttar mfonnações ao Mmtsteno da SaUde sobre as
proVIdénctas J3 tomadas e os resultados obttdos, ate o momento, com relação

c aos Presidentes do Senado Federal. da Câmara dos Deputados
e do Tribunal de Contas da União;

ás mvesttg.ações fettas por ocas tão da rragl!dta da Chmca Santa Genoveva
1 Constderando que o Brastl amda e um dos países do mundo que
menos a.p!tc;a recursos em saude, tanto em gasto per captta quanto em

percentual do PIB. que o Executtvo esmde a posstbihdade de se ~aranur

k.calmeme um mtmmo de 5°ro do PIB a ser des!mado anualmente a saud_e,
~ndo 1~10 táo tmponante quanto o aperfe'!Çoamento dos mecamsmos de
flscahz.a.ç:i.o e conrrole na aphcaçáo cntenosa destes recursos
1 O Poder Executivo deve proceder a ree:suururaçáo ÓQSc _seus
Ststemas de PlaneJamento, Orçamento e Controle: Interno e- ao aperfetçoamento
dos mecamsmos de fiscalização e: controle, na arca de saUde

d aos Pres1dentes dos Tnbuna1s Supenores.

e. aos Governadores de Estado e do D1stnto Federal e respecttvas
Assemblêtas LegtslatJvas e Câmara Legtslatn·a

f aos demats dmg:entes de orgãos e entJdades dtretamt.:ntc
-interessaãóS riOs iSSui1TõÇãqiJI-tfàtados
E o Relatóno
Sala das Com1ssôes. cm

-~

Senadora BÉNÜÍIT A DA Sir: V A

S"euadN 1\![Y SUASSUNA

PRESIDENTf.

VICE-PRESIDENTL

8 I 2- AO PODER lEGISLATIVO
a Adoção de mruor ngor na apreciação da proposta orçamentana
e de sohcttaç.ào de crechtos adictofl3..1S, quando vtsem ao fav~rectmento de
estabelecune:ntos de saude__ cUJO nivel de assístenc1a seja considerado
insuficiente pelo órgão fiscalizador

Senador JOSE FOGAÇA
b Aperfeiçoamento de mecanlsmos de acompanhamento da
execuç.ào do Orçamento Geral da_ União, como forma de substdiar a apreciação
da proposta orçamentána anual, das sohcttações de credites adiCIOnaiS e das
ações de fiscahzação e controle, na arca de saUde
c. O fonalecunenlo da Corwssão de Fiscahz.ação e: Controle do
Senado Federal, dotando-a de uma estrutura têc.:ruco-admmtstratJva compativel
com as suas elevadas funções, de modo a assegurar a presença fiscah.zatória do
Senado Federal onde: se faça necessana

.

-~enador..SEB_~STIÃÓ RCJ_QlP. _ . · , é~· .j·;)'L<e c{ '-SenadorROMEROJl)CA_rr--:~~~-- ~~
Senador JOSE BJANCO

:_,;d:'_~

Senador ARTIJR DA TA Vol)"

,_ '~~"-:::i~!L
Senador LU CID IO PORTELA

8 I ' - AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
a Realização une:d1ata de aud11onas nas climcas apontadas cmPO
trregulares pelas mspeções refendas neste Relatono, de sane a esclarecer o
desuno e o uso dos recursos a elas repassados. vez oue ha nlltlb l:::ol·nn:::o ri!" J:"n~

d''

--..._./
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Ata dá 45ª Sessão Deliberativà Ordinária
em 23 de abril de 1997
3ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50! Legislatura
Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo e Carlos Patrocfnio.

As 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Antonio
Carlos Magalhães - AntOnio Carlos Valadares - Artur
da Távola - Bello Parga - Benedita da Silva - Beni
Veras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos
Patrocinio - Carlos Wilson - Coutinho Jorge - Edison
Lobao - Eduardo Suplicy - Élcio Alvares - Emilia Fernandes - Epitácio Cafeteira - Emandes Amorim - Esperidião Amin - Fernando Bezerra - Flaviano Melo Francelina Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo Gilberto Miranda - Gilvam Borges - Guilher-ne Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - Jader
Barbalho - 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 Samey - José
Serra - Júlio Campos - Júnia Marise - Lauro Campos
- Leomar Quintanilha - Levy Dias - Lucldio Portella Lúcio Alcantara - Lúdio Coelho - Marluce Pinto Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna Odacir Soares -Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro
Simon - Ramez Tebet - Regina Assumpçao - Renan
Calheiros - Roberto Freire - Roberto Requiâo - Romero Jucá- Romeu Tuma- Sebastião Rocha- Sergio Machado - Valmir Campelo - Waldeck Omelas
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A lista
de presença acusa o comparecimento de 73 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O tempo destinado aos oradores da Hora do
Expediente da presente sessão será dedicado a homenagear o centenário de nascimento de Alfredo da
Rocha Viana Filho, Pixinguinha, nos termos dos Requerimentos n!!s 1.155, de 1996, e 245, de 1997, do
Senador Artur da Távola e outros Senadores.

Estão inscritos como oradores, para esta ocasião, os Senadores Artur da Távola, Benedita da Silva, Abdias Nascimento, Eduardo Suplicy e Ramez
Tebet.
Concedo a palavra ao nobre Senador Artur da
Távola. (Pausa)
Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita
da Silva. (Pausa)
Concedo a palavra ao nobre Senador Abdias
Nascimento.
O SR. ABDIAS NASCIMENTO (PDT-RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, SrAs e Srs. Senadores, venho a
esta tribuna para celebrar a passagem do centenário
de um homem que, sem dúvida, não só na visão dos
especialistas, mas também pelo reconhecimento popular, foi um dos maiores músicos brasileiros e, principalmente, o que mais influenciou gerações.
Menino precoce e de talento peculiar, aos 9
anos de idade, com toda a inocência da infancia,
mas já com a sabedoria de um artista magistral, tocava cavaquinho, seu primeiro instrumento, com a
mesma competência e sensibilidade que ele viria a
demonstrar ao longo da vida, dominando instrumentos como o bombardino, a flauta e o sax-tenor, que o
consagraram definitivamente no mesmo nlvel de
nossos maiores artistas.
Refiro-me ao negro Alfredo da Rocha Viana Filho, o magnifico e universal Pixinguinha. Nascido no
Rio de Janeiro, em 23 de abril de 1897, filho de Maria da Conceição e de Alfredo da Rocha Viana, músico e operário que trabalhava na Usina de Eletricidade da Repartição Geral dos Telégrafos. Muito cedo,
ainda menino, Pixinguinha despontava para a música, anunciando sua genialidade.
Quando nasceu, 9 anos apenas haviam se
passado desde a Abolição da Escravaturà. Africanos
e descendentes ainda viviam, portanto, sob o impacto daquela resolução tardia, conscientes de um futu-
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m de in-certezas. PizingUJm foi o controvertido apelido que recebeu da avó africana, de nome Edwirges,
que, segundo ele, falava meio atrapalhado. Mas Pixinguinha, o apelido consagrado, parece ter origem
na fatalidade de haver contrafdo bexiga, resultado
da epidemia de varfola que assolou o Rio de Janeiro
na virada do século.
Filho de músico e vivendo com músicos, cantores e outros artistas, o menino negro de calças curtas participava atento, em sua própria casa, das reuniões de um grupo de Chorões, dentre os quais se
destacava lrineu de Almeida, Candinho do Trombone e Quincas Laranjeiras. Quando a noite avançava,
o pai o mandava ir dormir. Mas, no quarto, em deleite, -apurava os ouvidos e se deixava levar pela harmonia das canções, num aprendizado auditivo que
mais tarde se refletiria no artista rmpar que se tornou.
Aos 13 anos, já considerado pelos veteranos
uma gr<>nde promessa para o mundo musical, Pixinguinha fez sua primeira composição, um choro insinuante intitulado Lata de Leite. O Senador Artur da
Távola pode me corrigir se as minhas colocações
nao estiverem fidedignas. ~ um verdadeiro infortúnio
para mim ter que falar antes de S. E~ e da Senadora Benedita da Silva.
No ano seguinte, tendo agora a flauta como
principal instrumento, nosso homenageado, que mal
chegara á adolescência, foi convidado a integrar o
conJunto Choro Carioca, com o qual gravou seu primeiro disco.
Esse acontecimento, Sr. Presidente, S~ e
Srs. Senadores. nos dá bem a dimensao do virtuosismo de Pixinguinha. uma vez que naquela época
as gravações eram feitas praticamente de uma única
vez, pois o material empregado nao permitia reutilização. Assim, qualquer deslize de execução no momento da gravação era visto pelas gravadoras como
desperdlcio de recursos financeiros, o que fazia do
ato de gravar um privilégio concedido apenas aos
melhores músicos.
Em 1929, quando as fábricas de discos começavam a consolidar a gravação elétrica, Pixinguinha,
já homem de destaque no meio musical, revelou-se
de forma excepcional no campo da orquestraçi!o.
Contratado por uma gravadora, cabia-lhe a responsabilidade de elaborar harmonias para os diversos
géneros musicais entao em voga.
,;om isso, Pixinguinha tomou-se também um
,Jioneiro do arranjo na música brasileira. Sem o seu
\raMiho, c.rirmam os estudiosos, a evoluçi!o nessa
área seria mais lenta, tais as dificuldades e o pouco
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conhecimento, na épOca, dos novos recursos de que
as gravadoras dispunham.
A passagem desse talentoso afro-brasileiro
pela vida nacional, por intermédio da música, serviu
para consolidar nosso perfil de pais pluricultural com
a marca indelével da presença africana. Compositor,
anranjador, instrumentista e regente, a singularidade
artlstica de Pixinguinha, reconhecida por todos os
estudiosos da música popular brasileira, está exalamente na sua capacidade de influenciar e, mesmo,
possibilitar a criaçl!o de outros artistas.
O escritor e critico Sérgio Cabral, em seu livro,
Plxlngulnha, VIda e Obra, define com estas palavras, de forma objetiva e inquestionável, o papel desempenhado por esse grande artista: A sua obra
não se esgota nela mesma. Ao mesmo tempo que
criou para as suas necessidades de artista genial, inventou também uma linguagem para os outros. Fez
as suas obras e alicerçou uma cultura. ~. sem dúvida, um dos pais da música popular brasileira. Assim
é também um dos pais da nossa nacionalidade.
Embora bastante sofi_sticadQ . em muita~ de
suas composições, Pixinguinha nao perdeu em momento algum, em seus choros e peças musicais de
outros gêneros, a habilidade e a competência de
transitar pela sensibilidade humana, mobilizando e
comovendo tanto o público voltado para a música
erudita quanto as pessoas simples do povo. Aos 16
anos, já era respeitado como um dos melhores instrumentistas do R-io de Janeiro.
Naquela época, morava no Bairro do Catumbi
parte de uma extensa área de população predominantemente negra, mais-tarde balizada de Pequena
África. Expressao que alimenta o corpo e a alma dos
africanos desde os tempos imemoriais, a música era
ali praticamente onipresente. Quando perdeu o pai,
em 1917, Pixinguinha já assumira de vez sua condição de músico profissional. Gravava discos, tocava
em teatros e, num perlodo em que o cinema ainda
era mudo, integrava orquestras que se apresentavam nas salas de projeção acompanhando as pelfculas.
Apesar de tudo o que significou para a música
brasileira, Pixinguinha nao poderia passar ileso pela
vilania do racismo, muito mais explicito antes de o
Brasil adotar a fachada hipócrita da Democracia Racial. No dia 7 de abril de 1919, o histórico conjunto
Os Oito Batutas, do qual era fundador e componente, ao lado de outros músicos afro-brasileiros, se
apresentou pela primeira vez no Rio de Janeiro. O
local escolhido, o Cine Palais, era uma das casas de
espetáculos preferidas pela elite, o que deixou enfu-
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recido o maestro e compositor Júlio Reis, cuja insatisfação racista foi expressa em artigo publicado no
jornal A Rua.
Isso, porém, não ficou sem resposta. Dentre as
muitas manifestações de desagravo a Pixinguinha e
seus companheiros de conjunto, nao posso deixar
de destacar as palavras do jornalista Xavier Pinheiro
na Revista da Semana:As canções que o público
ouve, interpretadas pelo simpático Donga, Ernesto
dos Santos; pelo inimitável flautista Alfredo Viana, o
Pixinguinha; o José Alves e o Otávio V~ana, que o
povo conhece por Zezé e China; Nelson Alves, Raul
Palmieri, Luiz Silva e Jacob Palmieri, são sempre
ouvidas com atenção e muita gente vai ao cine propositadamente para ouvir esses corretlssimos intérpretes da música e da canção nacionais. (•.. ) Deixemos de pedantismo. de exageros, carlssimo maestro
- o povo, o exército, a armada, o clero, a aristocracia
e a nobreza gostam de um samba, de um sambinha,
de uma canção sertaneja, de um tango requebrado.
( ... ) Hoje a aristocracia cochila quando ouve um artista cantar um trecho de qualquer ópera, ou a sua
interpretação ao piano, ao violino, ao violoncelo.
lrOnico, mas pertinente, Xavier Pinheiro. se revela, ao longo do seu artigo, um homem atento às
mudanças do seu tempo, e continua: Nos principais
saiOes da nossa sociedade, as moças solteiras, as
pudicas donzelas que gostam de dançar, preferem à
valsa, à polca, o one-etep, o tango, o samba, o sambinha, que é mais irrequieto, que satisfaz mais ao
seus nervos (... )
E Xavier Pinheiro encerra o artigo de forma categórica, expressando sua posição: Se a aristocracia
não gosta disso que vá aos salões do Jornal do Comércio (... ). A injustiça de Júlio Reis foi clamorosa.
O maestro perdeu uma bela ocasião de ganhar popularidade. Em vez de amesquinhar os Oito Batutas,
que estao fazendo os encantos dos habltués do
Cine Palais, deveria bater-lhes palmas e com a sua
autorizada palavra mostrar que eles são dignos do
apreço do público (... ) Eles sao da nossa terra,
maestro! Vivia-se naquela ocasião o fervor do movimento nacionalista, em que se destacava a valorização das manifestações culturais emanadas do povo,
e que mais tarde culminaria com a realização da Semana de Arte Modema, em sao Paulo.
Com os Oito Batutas, Pixinguinha deu continuidade ao seu processo criativo e à sua atuaçao musical, nao só no Brasil como no exterior. Fato marcante, contudo, foi a quantidade de manifestações racistas - inclusive originárias de intelectuais à época
considerados liberais - quando da viagem do con-
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junto a Paris. sao. no entanto, agressões de um
pensar demasiado medlocre, revelando uma pobreza de espirita tao grande que sequer merecem um
comentário neste momento. Apenas frutos do complexo de inferioridade da elite brasileira, que se autopercebia como branco-européia. Mas o que buscamos aqui é celebrar o centenário de nascimento desse inigualável artista, a flauta mágica que encantou
Paris, no dizer de Prudente de Morais Neto.
Antes, porém, em 1926, outro fato importante
marcara a vida e a carreira de Pixinguinha. Depois
de uma temporada de sucesso em São Paulo, de
volta ao Rio de Janeiro, era criada a Companhia Negra de Revista. Compunham-na 32 atares negros,
dentre eles a atriz e cantora Jandyra Aymoré, nome
artlstico de Albertina Pereira Nunes, futura esposa
de Pixinguinha. A Companhia estreou em junho daquele ano com o espetáculo Tudo Preto, tendo Pixinguinha como diretor musical e, no elenco, além de
Jandyra Aymoré, De Chocolat, Djanira Flora, Benedito de Jesus, Rosa Negra e Soledade Moreira. A
paixão pela esposa, ao que tudo indica, fez com que
Pixinguinha optasse por trabalhar ao lado dela, em
detrimento das atividades dos Oito Batutas.
Urubata, Página de dor, Sofres porque queres
são alguns exemplos da boa música desse extraordinário compositor que trazemos na memória e, vez
por outra, cantarolamos distraidamente. Mas como
falar de Pixinguinha sem fazer referência à sua obra
mais conhecida, uma das mais gravadas e tocadas
na história da música popular brasileira? Estamos
necessariamente falando do choro intitulado Carinhoso, composto e gravado muitos anos antes de
receber a letra. Ele constitui o ponto mais alto e mais
belo da musicalidade afro-brasileira.
No inicio de 1937, foi planejado um espetáculo
beneficente a se realizar no Teatro Municipal do Rio
de Janeiro. Convidada a participar, a jovem atriz Heloisa Helena manifestou a intenção de interpretar um
número inédito. Em ocasião como aquela, diante da
alta sociedade local, não lhe parecia bem apresentar-se com um número já divulgado por cantores profissionais. Com essa preocupação, talvez somada a
um pouco de vaidade, Heloisa Helena procurou o
compositor Joao de Barro e lhe solicitou que escrevesse a letra para uma canção de Pixinguinha, gravada já havia algum tempo, mas pouco conhecida
pelo público.
Assim, Carinhoso recebeu letra de João de
Barro e foi cantada pela primeira vez,' em 1937, no
Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Recusada por
vários intérpretes, teria sua primeira gravação na voz

----------------------------------
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do cantor Ol1a11d<> Sitv;::, tru:!:.ft.rmi:i:dc-s:J :1c;n
imenso sucesso que dura até os dias de hoje.
Mas o tempo faz seus aprontas com a vida. E
foi assim que, em 25 de junho de 1964, o professor
Alfredo da Rocha Viana Filho, o nosso Pixinguinha,
foi surpreendido por um edema pulmonar que o obrigou a se submeter, por mais de 50 dias, a um rigoroso tratamento. Quando recebeu alta, nao sabia se
poderia voltar a tocar o saxofone, instrumento que
adotara depois de abandonar a flauta. Afortunadamente, Pixinguinha ainda pOde compor e tocar sax
por mais alguns anos.
No dia 17 de fevereiro de 1972, quando a Banda de Ipanema desfilava os ritmos carnavalescos
pelas ruas do bairro, ritmos que tanto marcaram sua
juventude e trajetórla, Pixinguinha, que fora batizar o
filho de um amigo na Igreja Nossa Senhora da Paz,
não teve tempo de perceber outras razOes para a
vida. Uma vida que se resumira ao amor e à doação
pela música. O povo, incrédulo e ansioso, aglomerou-se em frente à igreja. Mas, rápido e sem retomo,
tudo caiu num irremediável e triste silêncio: Pixinguinha morreu ... em paz.
Assim, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores,
ao comemorarmos o centenário de nascimento do
inesqueclvel mestre Pixinguinha, estamos celebrando também a excelência e universalidade da nossa
cultura. Nesse afro-brasileiro se incorpora o que de
melhor este Pais pOde oferecer às gerações passadas e, com certeza, pode oferecer as gerações presentes e futuras. Seu companheiro do grupo O Trio,
o bandolinista Pedro Amorim, resume de fonna magistral a personalidade desse músico de gênio:
E o'Brasil, quando descobrir que sua
llngua é Pixinguinha, seu valor é Pixinguinha, vai se descobrir um Pais muito melhor.
mais justo e mais generoso do que este Brasil que tenta escondê-lo.
Isso no passado, porque hoje sua grandeza
humana e artlstica é unanimidade nacional, segundo
o Senador Artur da Távola, com quem concordo pienamente.
Pixinguinha, fundador da nossa cultura, Pixinguinha fundador da nacionalidade brasileira.
Axé, Pixinguinha! (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet. (Pausa)
Concedo a palavra ao Senador Artur da Távola.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o Senador
Abdias Nascimento traçou um quadro sintético da
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~tl<ia de Ptxinguinha, de certa fonna roubando-nos o
expediente: traçar um esboço da vida de Pixinguinha.
Para nao me tomar repetitivo, faço aqui um esforço de superação do esquema que havia preparado, porque, em grande parte, ele já foi muito bem
abordado pelo Senador Abdias Nascimento, que me
antecedeu nesta tribuna.
Tenho a convicçêo, Sr. Presidente, de que o
povo é mais profundo do que culto. A expressêo nao
é muito feliz, mas precisa ser dita assim para o que
pretendo significar. A definiçao de cultura ficou um
pouco aprisionada nao a todas as formas da criatividade humana - como, aliás, está, felizmente, na nossa Constituiçao -, mas à idéia de um tipo de cultura,
da cultura erudita, dessa cultura de origem ocidental
oriunda da Grécia e de Roma. Cultura ficou, portanto, como sinOnimo de um tipo de domlnio verbal-racional da vida, que os setores populares, evidentemente não por culpa própria mas por causa de uma
grande discriminação de natureza social existente no
Pais, jamais tiveram a oportunidade de incorporar a
seu património.
Ocorre, porém, que os setores populares, embora não detentores dessa chamada - e já agora
posso usar - cultura, conseguem, a meu juizo, a profundidade. E a profundidade é evidente que é uma
fonna de cultura. Conseguem a profundidade, em
primeiro lugar, por razOes de natureza ancestral. O
nosso povo, nas suas origens, vem de culturas milenares: da cultura do lndio, posterionnente massacrada neste Pais; da cultura do negro, milenar, própria,
peculiar, fortlssima; e da cultura de herança portuguesa, num tal enlace consagrado por Olavo Bilac
como a flor amorosa de três raças tristes.
Pixinguinha é urna expressão, portanto, dessa
realidade. Ele é uma expressão da capacidade de
aprofundamento passivei ás manifestaçOes do povo
na arte. E só estamos, neste Senado Federal, a comemorar o seu centenário porque, no século XX, tivemos
o privilégio e o milagre do disco, do rádio, da reprodu-~·-PQi_~ ~_!<!Ln~ ocorrera ficarlarnos adstritos ainda
á idéia de que a cultura é tao somente a cultura literária ou a cultura pictórica ou a cultura musical, digamos, dos chamados grandes gênios da música ou
da chamada, erradamente, música erudita.
Aliás, a esse propósito não há como classificar
a música, porque qualquer palavra é inadequada.
Recordo-me do maestro Guerra Peixe, ~ue não aceitava a expressão música popular, porque- dizia elese a música popular é a música do povo, a outra é a
impopular, o que nao é verdade. Beethoven nao é
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impopular. A expressão música erudita tampouco é
boa, porque a música de Pixinguinha, por exemplo,
é de alta erudição do ponto de vista harmónico, do
ponto de vista melódico. Enfim, não há uma expressão correta e adequada. Nenhum pais conseguiu
música de concerto, música clássica tampouco, porque o Classicismo é um perlodo da história da música. Haydn é um compositor clássico, porque pertence ao Classicismo. Schumann é um compositor romântico, não pertence ao Classicismo, não é clássico - clássico em oposição a popular tampouco. Não
há uma adequação possível nessa matéria. Prefiro
ficar com uma velha definição de que há dois tipos
de música: a boa e a má.
Pixinguinha está, portanto, situado no ápice da
música de alta qualidade. E como? Em primeiro lugar, o choro brasileiro é uma expressão muito interessante nascida neste Pais. Talvez o choro seja o
ritmo mais tipicamente carioca de todos, mais do
que o samba, num certo sentido. As raizes negras.
mescladas à melodia portuguesa, sao evidentes e
iguais às do samba. Porém, a batida do samba é
muito próxima a toda influência negra - aliás, maravilhosa! - na América Central, no Caribe e onde
quer que tenha estado a presença negra, desde
logo, nos Estados Unidos da América, com esse
ritmo, essa forma de música fabulosa, que ê o
jazz. Mas o jazz nao tem um ritmo próximo ao do
samba; o jazz vem encontrar-se com o samba
muitos anos depois, na bossa nova, na década de

60.
Na origem, o samba se aproxima de músicas
centro-americanas basicamente: a rumba, a cumbia
colombiana aproxima-se dos ritmos ligados à conga,
que, hoje, nessa mescla que caracteriza a contemporaneidade, pode-se, digamos, sintetizar no que se
convencionou chamar de salsa, que é o nome em
moda dessa mescla de ritmos dos quais o ritmo do
samba está próximo.
O chorinho não; o chorinho é uma expressão
tipica do Rio de Janeiro por algumas de suas caracterlsticas: primeiro, no fim do século passado, havia
grupos de músicos que saiam a tocar pelas ruas a
encontrar as suas melancolias e as suas saudades,
a que chamaram de chorões.
Villa Lobos é marcado pelos chorões, tanto que
Villa Lobos possui, na sua obra vastissima, uma
quantidade muito grande de choros, que têm origem
nos chorões populares. Os chorões eram uma espécie de seresteiros que buscavam um tipo de música
urbana, peculiar no Rio de Janeiro do final do século
passado.
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Interessante que, como eram pessoas, em geral, pobres, os instrumentos que caracterizavam a
sua música eram simples, razão pela qual essa qualidade musical surge com o violão de seis e sete cordas; com o cavaquinho, um pequeno instrumento de
quatro cordas; com o bandolim e com o pandeiro instrumentos absolutamente fáceis de comprar. É
com esses instrumentos, particularmente o violáo,
que começa a se desenvolver um gênero de música
feito pelos chorões.
No alvorecer do século, começa a aparecer
uma mescla do ritmo negro a esse trabalho dos chorões. O ritmo toma-se buliçoso, ágil; a expressão
musical aproxima-se deveras da expressão barroca,
isto é, uma expressão feita de elaboração continua.
Na música do choro, não há espaços praticamente
disponlveis como na obra barrocá, onde todos os espaços são ocupados por sons. E o ritmo negro agrega uma possibilidade rltrnica ao choro. Nasce o que,
entao, se convencionou chamar o chorinho; ou seja,
o chorinho é uma espécie de filho dos chorões.
Muito bem, Pixinguinha é nascido em 1897;
portanto, é criança na década de 10. A casa do seu
pai era um casarão. O seu pai, músico, tinha por hábito abrigar músicos desempregados - os músicos
sempre foram pessoas pobres -, que eram acomodados no porão da casa. E, ali, nesse pequeno ambiente, o menino Alfredo cresce, faz-se encantado
com a música e, já aos 10 anos, domina, de modo
muito eficiente, como acentuou o Senador Abdias
Nascimento, alguns instrumentos. Ele domina o cavaquinho, toca a flauta e se inicia em outros instrumentos de sopro.
É nesse quadro desse Rio de Janeiro que surge, portanto, a formação profunda de Pixinguinha,
que imediatamente se revela de muito talento e é
chamado para tocar em bandas com adultos. Ainda
criança, para surpresa de músicos experimentados,
demonstra uma capacidade formidável.
Aqui, um ponto importante, que liga o chorinho
brasileiro ao jazz norte-americano. Não há nenhuma
afinidade do ponto de vista rltrnico, nem do melódico, nem do histórico, mas jazz quer dizer improviso;
jazz ê um palavra que nada quer dizer, exceto improviso.
Pixinguinha se revela um grande improvisador
e, aqui, o chorinho, entao, ganha uma caracterlstica
musical qualificada - que, habitualmente, nao é considerada: a enorme capacidade de ravelar o talento
dos instrumentistas. O choro é um gênero nitidamente
instrumental, que, depois, vem a ganhar letra, poesia;
_mas_é_muito_diflcil de ser cantado. Pela raQidez barro-
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ca de seu andamento; parecé uma ~rdrnerle~ üm
andamento acelerado de alguma dança antiga e é nitidamente instrumental. Nesse ponto, aproxima-se do
jazz, repito, não do ponto de vista do ritmo, ou do histórico. O jazz nasce de outras formidáveis lutas do negro norte-americano contra a opressao, mas do ponto
de vista da improvisação; e mais: da popularidade,
ou seja, é uma música que saí dos extratos dominados da sociedade - e já temos aqui um elemento cultural de altlssima importancía.
No Brasil, Pais colonizado pelos portugueses,
de enorme concentração de renda, de altos graus de
discriminação social praticamente desde a sua descoberta, curiosamente é a cultura do dominado,
aquela que vem ao primeiro plano do consumo das
massas no século XX.
O Brasil não tem na música, por exemplo, a vitória da cultura do dominante, até porque a cultura
do dominante recuou e não encontrou um modo próprio de expressão tão claro quanto o modo próprio
da cultura do dominado. Reparemos: o maior espetáculo do carnaval carioca provém da cultura do dominado. O maior - não gosto desta expressão maior
-, o considerado maior escritor brasileiro, Machado
de Assis, vem da raça do dominado; e assim na pintura. com Di Cavalcanti, e assim na música, desde
logo com uma infinidade de exemplos.
O choro, portanto, é uma expressão urbana, nitidamente carioca, nascido das dobras daquela cidade, da forma espontânea pela qual o povo começou
a fazer uma forma de música, com uma influência
branca acentuada na melodia, triste - dai choro -.
que tem mutto a ver com a melopéia portuguesa,
com a música dos antigos degredados, com as músicas da saudade, inclusive com a tristeza do próprio
fado português, que, segundo autores, nasceu no
Brasil. Não é uma música brasileira, mas é nascida
no Brasil.
O fado seria a forma de música cantada pelos
degredados no século XVIII, dos que estavam longe
da sua terra portuguesa. Eles viviam o fado, o fadário, que era a expressão do vernáculo, de viver longe
da sua terra. Dar os acertos extremamente melancólicos da sua expressão. Então, ele tem a origem portuguesa na melopéia tristonha, a presença do povo
nos instrumentos simples, a presença maior, a meu
juizo, da cultura negra no seu alarde rltrnico e, sobretudo, na sua grande capacidade de cantar o momento que passa.
Há um paralelismo muito interessante com o
jazz. O jazz nasceu nos campos de algodão dOS Estados Unidos, quando os negros escravos eram proi-
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bidos de conversar, porque a conversa parecia aos
patrões abandono de trabalho ou forma de conspiração. Eles, então, começaram a descobrir formas de
lamento, que, através de onomatopéias, lançavam
aos ares. Eram respondidas nos campos norte-americanos por outros grupos, que, ao emitir sons, estabeleciam uma forma de código de lamentos, que estava a superar as proibições dos dominantes. E, de
alguma maneira, através da expressão lamentosa,
através do gutural, através do onomatopaico, o jazz
começa a se infiltrar como forma de canto que depois se consolida, quando os negros, nos seus pequenos momentos de lazer, se juntavam e, escondidos, faziam uma mistura com a cultura do branco até
para que a sua forma de música não fosse reprimida
de modo violento pelos dominantes.
Gradativamente, o jazz ganha a cidade. Até
hoje o jazz tem a presença desses lamentos. A própria estrutura musical e harmónica do jazz, com
base na blue note, como é chamada, é uma expressão melancólica de sofrimento. Então aqui o chorinho tem uma ligação mais profunda com o jazz. Por
quê? Porque os negros que fizeram o jazz começaram a cantar pequenos episódios do cotidiano. E era
através da inserção musical dos pequenos episódios
do cotidiano que eles contavam as suas histórias entre si e, mais ou menos, faziam um relato. Não tinham, para unificar a sua luta, jornais, rádio; não tinham a possibilidade de se organizarem, nao tinham
sindicatos, nada. A música era a única forma mediante a qual era posslvel passar alguma mensagem.
Portanto, há um conteúdo politico muito interessante nas origens do jazz. Quem observar a obra
de Pixinguinha, com mais de mil músicas e ainda
desconhecida da maioria do povo brasileiro, vai verificar que, nos choros, canta-se o pequeno acontecimento. Posso lembrar aqui Um a Zero, chorinho de
Pixinguinha. Um a Zero conta a vitória do Brasil contra a Argentina num jogo importante nao me lembro
de que Copa pelo ano de 1919. Assim, uma infinidade de pequenos episódios são contados na melodia
daqueles choros. E, como a maior parte dos choros
do seu tempo não tinham letra, acontecia através da
música a tentativa de expressão de tudo aquilo que
estava em tomo do músico, o que toma a obra extremamente mais interessante.
Nada disso porém teria, digamos, valor musical; poderia apenas haver o valor sociológico, antropológico, politico. Acontece que Pixinguinha foi, ou
é, um grande músico. Um grande músico. Ele conhecia harmonia, ele era um executante primoroso
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primeiro de flauta, depois de saxofone, quando a
flauta já nao podia mais ser tocada por suas rnao
trêmulas. Ele ficou com as maos trêmulas relativamente cedo, aos cinqoenta e poucos anos, ele é um
músico de alta qualidade.
No entanto, a estrutura musical lhe pennitiu um
outro caminho: o caminho do organizador de orquestras, o caminho do arranjador, o caminho do orquestrador. E é nessa condiçao que, na década de 20,
ele vai a Paris com o seu conjunto, que se chamava
Os Oito Batutas, mas que, por alguma razao que se
desconhece, foi para Paris com sete e nao com oito
membros, onde foi intitulado apenas Os Batutas.
Fico a imaginar, na Paris delirante dos anos 20, esse
conjunto de negros brasileiros, maravilhosos, Les
Batutas -esse nome curioso -, exatamente nos anos
20, quando Paris passava por uma grande efervescência cultural. Os anos 20 sao posteriores a Guerra
de 1914, uma espécie de renascimento da vida européia. Há a descoberta do jazz pelo europeu - é
também nos anos 20 que o jazz entra em Paris -, a
presença dos ballets russos, desde 1913, a fazer
uma verdadeira revoluçao na música, com Stravinsky, com o Pássaro de Fogo, com A Sagraçao da Primavera. É dos anos 23 a revoluçao dodecafOnica na
música. sao anos de uma revoluçao fortlssima na
pintura: o expressionismo está em andamento, o
surrealismo começa nos anos 20. Portanto, há efervescência cultural notável nesse momento em que
Pixinguinha é mandado, com o seu grupo, pela lucidez da famllia Guinle, a Paris. Foram para ficar um
mês, ficaram 6 meses. E, nesse perfodo, de certa
fonna, encantaram Paris com a qualidade da sua
música. Mas quem estava ali? Esse Pixinguinha
compositor só? Nao! Estava ali o músico, o arranjador, o hannonizador, o orquestrador, o chefe de orquestra.
Aliás, quando Pixinguinha volta ao Brasil dessa
excursao exitosa, na década de 20, ganha, ainda
dos Guinle, o seu primeiro saxofone, quando se
transforma num grande saxofonista.
Ao falar no saxofone, um pequeno parênteses
para dizer que, quando se ouve o trabalho de Pixinguinha ao saxofone, nao se ouve apenas um saxofonista. O ouvido musical desenvolvido encontrará no
trabalho do saxofone de Pixinguinha hannonias que
o igualam a qualquer hannonia da chamada música
erudita. Interessante! E isso fazia com que os músicos o admirassem muito. Os músicos têm grande
admiraçao por quem conhece hannonia, porque a
hannonia é a alma da música. A melodia é o rosto
da música, a hannonia é a alma da música. É claro
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que todos nós, em geral, consumimos a melodia,
porque é acesslvel, é fácil, é o desenho, é o rosto.
Os músicos consomem a hannonia, porque na harmonia esta a verdadeira estrutura anlmica, a verdadeira alma musical - e grandes compositores sao os
grandes conhecedores de hannonia. Pixinguinha era
um grande conhecedor de hannonia. Nesse sentido,
a sua capacidade de hannonizar, seja nas orquestrações, seja na sua presença como intérprete, é
urna capacidade de músico da mais alta qualidade.
Nao está, portanto, o Senado brasileiro a comemorar o centenário de um compositor a mais neste Pais. Nao é por outra razao também que os jornais, as rádios, as escolas hoje param para homenagear esse vulto.
E quem era, ao lado de tudo que já disse, esse
vulto, do ponto de vista humano? Era uma pessoa
absolutamente encantadora. Nunca se lhe ouviu
queixa ou agravo a quem quer que seja. Pixinguinha
era um hcmem de silêncio, que gostava da sua bebida, tranqüilamente, que jamais incomodava os demais, que nunca se utilizou de máquinas promocionais para coisa alguma, que nao entrava em disputas menores de vaidade ou de poder. E exatamente
com isso, a que muitos já chamaram o Santo Pixinguinha, consegue singrar os mares da glória, sem
qualquer cortejo a mesma.
Ele é a representaçao de uma qualidade que
se impõe por si mesma, independente de quem a
possui, até da vontade de quem a possui, sobretudo
independente das vaidades de seu possuidor. Pixinguinha era um ser de extrema beleza.
Há uma passagem na vida de Pixinguinha que
eu gostaria de contar aos Srs. Senadores. Ele teve
um primeiro agravo cardlaco algum tempo antes de
morrer. Logo depois desse agravo cardlaco, sua mulher passa mal e é levada, por coincidência, para a
mesma casa de saúde onde ele estava internado.
Ele entao, quando soube, mandou dizer a esposa
que já estava bom, que já tinha ido para casa. E durante uns dois ou três dias, todos os dias, Pixinguinha vestia o seu temo no quarto do hospital, sala do
quarto e visitava a mulher como se tivesse vindo de
casa, para que ela nem de longe supusesse que ele
também estava enfenno e tivesse preocupações
num momento tao diffcil. Aliás, acontece com Pixinguinha e a mulher algo que ocorre com muitos casais que têm uma ligaçao profunda de amizade, de
afeto, de amor: fato de um nao soqreviver muito
tempo ao outro. A mulher de Pixinguinha morre em
1972 e cerca de seis meses depois ele morre, em
1973.

o
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Era, "portanto;.tam~r:: n;;) p.am:1 hurr.ai·"-'· um
ser de delicadezas; dessas figuras que quem conhece admira e que, gradativamente, vão ocupando,
pelo bem, o respeito dos demais. Nenhuma arrogência, nenhuma violência, nenhuma das regras tradicionais com as quais o ser humano supOe apor a
sua superioridade sobre os demais.
Do ponto de vista musical, eu diria que Pixinguinha era o Mozart brasileiro, se me querem dar o direito de uma comparação. Por que Mozart? Porque
Mozart é, em toda a história da música, um músico em
que a expressêo artlstica surgia de uma certa inocência. A tristeza em Mozart é cantada de modo inocente; a alegria é cantada de modo inocente.
Era de tal ordem a facilidade, a exuberência do
temperamento mozartiano, que a música lhe flufa de
modo natural, sem esforço, sem a necessidade de
recursos musicais. Reparem que a obra de Mozart é
música pura, é só música, não 6 efeito, é música,
dai a sua genialidade. No seu caso, também há genialidade pela prodigalidade musical, ou seja, é um
homem que com trinta e poucos anos faz mais de
mil composições e escreve quarenta e poucas sinfonias, concertos e óperas em grande quantidade. Aos
14 anos, já fazia ópera como adulto, etc. Mas o dado
fundamental é a inocência.
O dado fundamental da música de Pixinguinha
é a inocência e é essa inocência finda que o liga a
um modo de ser do Rio de Janeiro, peculiar à cidade
do principio do século, urna cidade que ainda era
amena, já era bastante pobre e vivia os primeiros
momentos depois da libertação dos escravos. Ainda
era, portanto, preconceituosa em muitos pontos - alguns dos quais não desapareceram com o tempo -,
mas era uma cidade deliciosa, era o trópico na sua
plenitude, urna cidade de árvores, repleta de vida,
pelo mar, pela beleza natural, até pela facilidade da
vida. A música de Pixinguinha é a representação disso tudo, através de uma paleta de inocência, de um
toque de inocência que a transforma numa das músicas mais puras e delicadas dentre todas as do populário brasileiro.
Não estamos, portanto, Sr. Presidente, apenas
a comemorar o centenário de um músico que é famoso. Estamos a comemorar o centenário de alguém que é uma representação muito profunda da
alma de seu Pafs, muito profunda dos problemas de
seu Pafs, das dificuldades de seu Pais, mas, sobretudo, da capacidade de seu Pais de permanentemente criar - capacidade que não se pode tirar do
povo brasileiro na sua trajetória pelo desenvolvimento.
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um. dos momentos mais elevados da cultura deste Pais - entendida a palavra cultura no seu sentido amplo -, de
toda e qualquer manifestação criativa do espirita humano, independentemente de classe social, de credo, etc. Ele é um representante da cultura, por esse
lado, e da profundidade do povo, pelo outro lado.
É, portanto, com muita emoção, com enorme
respeito que, ao pedir a dedicação do tempo do nosso Grande Expediente a homenagear os 100 anos
de Pixinguinha, venho a esta tribuna trazer este pe-.
queno testemunho de alguém que, ao longo da vida,
nos seus 61 anos, tendo conhecido brevemente o
seu autor, aprendeu a conviver com a beleza de sua
música, com a expressividade da mesma, com o seu
calor e, sobretudo, com a sua capacidade de simbolizar em profundidade a beleza, a inocência, a pureza, valores de vida que, por mais que se pense estejam derrogados, ainda af estão a nos desafiar permanentemente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado,
Srs. Senadores, pela atenção. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita da Silva.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (BLOCOIPTRJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs. Senadores,
em primeiro lugar, parabenizo a iniciativa do Senador Artur da Távola de pedir esta sessão para essa
homenagem. Tenho certeza de que, se S. ExA não o
fizesse, eu o faria, como carioca que sou.
Eu comentava que nem sempre quem ri por último ri melhor, porque o Senador Abdias Nascimento
fez o seu belfssimo discurso e tirou-me 60% das
chances que tinha de falar sobre Pixinguinha. Depois, veio, com esse brilhantismo, o Senador Artur
da Távola e levou-me os outros 40%.
Mesmo assim, nao poderia deixar de me pronunciar e o faço com o orgulho que me invade pela
oportunidade de falar sobre um ser humano doce,
afável, correto, talentoso, arranjador, flautista, simplesmente genial, que passou por esta vida e nos
deixou grandes lembranças, saudades e ensinamentos, alguns deles lembrados pelos Senadores Abdias
Nascimento e Artur da Távola.
Também tenho orgulho de ser brasileira e ter o
privilégio de ser compatriota desse artista. Orgulhome de ser negra e de ter nesse gênio um irmão de
raça, esse Pixinguinha aqui homenageado pelos
oradores que me antecederam, os q!Jais puderam
descrevê-lo com propriedade, lembrando sua contribuição cultura, musical e polftica.
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Destaco o fato de que Pixinguinha foi um gênio
sem que o quisesse ser. Aos 11 anos de idade, tocava profissionalmente no Cine-Teatro e já havia
composto o seu primeiro choro, Lata de Leite, citado
pelo Senador Abdias Nascimento.
A partir dai, sabemos que esse gênio não parou.
Compositor, arranjador. instrumentalista, ele se
destacou no campo da orquestração e ocupou naturalmente essa posiçao de liderança na música popular brasileira. Antes de Pixinguinha, os arranjos ou
eram importados, ou sofriam enorme influência estrangeira.
Mas ele teve a sua particularidade, captando
essa coisa do sentimento, e sua popularidade cresceu muito com a criação - também aqui já mencionada - dos Oito Batutas, que mais tarde se tomaram
apenas Batutas, já que quando da viagem à França
não puderam ir todos os oito, entao o grupo passou
a se chamar Batutas. Este grupo, que tocava na sala
de projeçao do Cine-Palais - também já dito pelo Senador Abdias Nascimento -, tinha um repertório que
chamou a atenção, na época, porque só constava
de músicas com ritmos afro-brasileiros, o que fez
com que a critica não os recebesse bem, talvez porque essa música, esse ritmo afro-brasileiro mexesse
com outros sentimentos que, na verdade, não queriam que fossem aflorados. Em compensação, a
aceitação do público era tanta que Rui Barbosa ia todos os dias ao cinema só para ouvi-los, porque era
um ritmo envolvente, um ritmo brasileiro, que mexia
com o sentimento de qualquer um, quanto mais com
o de um poeta.
Instrumentista de sopro varies. Enquanto flautista - recordávamos, o Senador Abdias Nascimento
e eu -. de uma música que não nos lembramos durante todos esses festejos comemorativos, da genialidade com que ele tocava aquele choro que diz:
Dança urubu,
Eu nao sinhO.
Ora, dança urubu,
Eu sou doutor.
Ele dava um verdadeiro show quando tocava
esse choro. E ele, na minha época, era um dos grandes nas disputas de dança de salão que tive a oportunidade de freqUentar. E, nesta época, ganhavamos grandes prêmios com esse choro. E só dançava esse choro quem verdadeiramente tivesse uma
classe enorme. Olhem, naquela época, não existia
nenhum mestre, nenhum professor. Era realmente
do imaginaria, a partir da música e do talento de
cada um. E cada um dançava com categoria naque-
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la disputa, no salão, esse grande choro. Tinha que
se ter muita criatividade. Evidentemente. nao estou
tendo nenhuma criatividade para que o meu pronunciamento fique igual ao do Senador Abdias Nascimento e ao do Senador Artur da Távola. Por isso, reservei essa particularidade que, quero crer, também
tem tirado grande proveito, mas acredito que eu tenha sido mais assidua nos salões de baile do Estado
do Rio de Janeiro, e, com isso, eu disse que iria
pegá-los ·quando levantasse esse grande talento
desse gênero de música que é o choro da Dança
urubu.
Sr. Presidente, teria que dizer tantas outras
coisas com relação a Pixinguinha. Ninguém trabalhou urna música como um artesão consciente. Os
seus choros sao tudo o que há de mais belo no repertório nacional. Pixinguinha é a majestade sobre a
qual todos se curvam.
Esse homem, proveniente das camadas populares, provou ser muito bom dentro da sua forma
simples, oriunda dos subúrt:lios do Rio.
Sua obra, que é popular e também erudita, revolucionou, redimensionou a música popular brasileira, elevando-a a um nivel de sofisticaçao e requinte,
porém fundamentada nas raizes afro-brasileiras.
Quisera eu poder passar todo o tempo aqui falando de Pixinguinha. Não pelos meus conhecimentos, mas pela oportunidade de, como carioca que
sou, poder dizer, como sua avó o chamava, Pizindim, que foi enredo de escola de samba, que foi inspirador de muitos de nós, através da musicalidade
veiculada nas suas lindas valsas e dos mais saborosos sambas e choros da nossa música popular, mas
também através de histórias famosas do seu dia a
dia. Inclusive, gostaria de relembrar uma delas - talvez o Senador Artur da Távola ja o tenha feito; mas
como essa história é contada pelo Sérgio Cabral,
pai, em todas as rodas, não apenas nos fazendo
sorrir, mas também para que pudéssemos ver como
ele era. Contava-nos Sérgio Cabral que Pixinguinha
voltava tarde da noite para a sua casa, lá no subúrbio do Rio de Janeiro, quando foi abordado por dois
assaltantes. De repente, os elementos perceberam
que era o Pixinguinha, que se tratava do mestre. Entao, ele disse, com aquele seu jeito: Que isso irmao,
é o Pixinguinha, rapaz! - O Maestro, me desculpe, a
gente não quer roubar o senhor. E o Pixinguinha,
com aquele seu jeitao, com a sua genialidade e generosidade, perguntou se os assaltan~es não gostariam de ir até a sua casa para tomar um café. E Pixinguinha os levou para a sua casa, onde comeram,
beberam e bateram o maior papo - quero crer que foi
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L•!'Ó grande' papo- ate o amanhecer. Es::.e é o nosso
Pixinguinha, que tenho orgulho de homenagear,
através da iniciativa do Senador Artur da Távola,
nesta tarde.
Concluindo, Sr. Presidente, gostaria de lembrar
que assisti, na lV Globo e na TV Manchete, as homenagens feitas a Pixinguinha. Quero também ressaltar que o Jornal do Brasil, domingo, fez uma homenagem ao centenário de Pixinguinha, um especial
ao Mestre, que gostaria fosse registrado nesta Casa.
Sr. Presidente, quero fazer de conta que ele
está aqui; quero fazer de conta que ele está vivo. E
vamos fazer de conta que Pixinguinha, da tribuna do
Senado Federal, olhando, com muito carinho, começa a fazer uma confissão:
Meu coração
Não sei por quê
Bate feliz
Quando te vê
E os meus olhos
Ficam sorrindo
E pelas ruas
Vão te seguindo,
Mas, mesmo assim,
Foges de mim.
Ah! Se tu soubesses
Como E!U sou tão carinhoso
E o muito e muito
Que eu te quero
E como é sincero
O meu amor,
Eu sei que nunca
Fugirias mais de mim
Ve'm, vem, vem, vem
Vem sentir o calor
Dos lábios meus
A procura dos teus.
Vem matar esta paixão
Que me devora o coração
E só assim então,
Serei feliz, bem feliz.
Minhas homenagens ao compositor Pixinguinha.
O Sr. Júlio Campos - Permite-me V. Exl'- um
aparte?

A SRA. BENEDITA DA SILVA - Concedo o
aparte a V. Ex!, apesar da advertência da Mesa de
que o meu tempo está esgotado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Não,
Senadora, V. Ex! ainda dispõe de cinco minutos.
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O Sr. Júlio Campos - Estou muito emocionado
com esta sessão do Senado Federal, em que homenageamos o grande talento do arrç~njador brasileiro
Pixinguinha, que no dia de hoje estaria comemorando 100 anos de vida, o dia do seu centenário. V. Ex!,
que representa o Rio de Janeiro brilhantemente nesta Casa, expressou, com as suas palavras, a homenagem da terra a Pixinguinha. Nós também não podemos deixar de nos associar a esta homenagem
que o Congresso Brasileiro, por intermédio do Senado, presta à figura inesquecfvel do grande e talentoso artista, o grande compositor brasileiro Pixinguinha. Hoje, no Jornal de Brasília, página 2, Henrique
Gazes escreve o seguinte:
Pixinguinha foi de fato um arranjador
genial e único. Seu estilo combinava em proporções perfeitas, uma rara imaginação melódica com um balanço insuperável. Sem
lançar mão de acordes sofisticados, Pixinguinha vestia de alegria e originalidade cada
obra sua ou de outro autor.
Antes mesmo de Radamés Gnattali,
Pixinguinha lançou as bases da linguagem
orquestraJ da música brasileifa e com amplo domfnio da instrumentação marcou
época nas rádios e gravadoras, onde fornecia o aparato musical a intérpretes
como Francisco Alves, Carmem Miranda,
Mario Reis e muitos outros que honraram
o Brasil na sua parte musicaL Para o repertório carnavalesco criou centenas de
arranjos geniais, com modulações inesperadas, citações de acordes com a letra
e ajudou decisivamente no sucesso de
músicas como Alá-lá-O.
E outras músicas que marcaram o Brasil, dentre elas a que V. Ex!' há pouco referiu-se, ao nosso
inesquecfvel Carinhoso. Realmente, a música mais
gravada e mais tocada no Brasil nos seus últimos
anos. Morreu em um dia de carnaval, justamente
quando a Banda de Ipanema fazia o seu desfile no
Rio de Janeiro. no dia 17 de fevereiro de 1973, às
15h, numa tarde calorenta e ensolarada. Faleceu na
porta da igreja Nossa Senhora da Paz, quando participava do balizado do filho do seu amigo Euclides de
Sousa. Realmente, morreu nos braços de Deus.
Nesta homenagem prestada a sua memória pelo
Congresso Brasileiro, por intermédio do Senado,
quero parabenizá-la pelo seu pronunciamento, bem
como ao Senador Artur da Távola, s'enador Abdias
Nascimento e outros parlamentares. Nós, da Bancada matogrossense, também nos associamos a esta
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homenagem que o Brasil presta ao grande autor,
compositor e artista Pixinguinha.
A SRA. BENEDITA DA SILVA - Agradeço o
aparte de V. ~. Senador Júlio Campos. Pixinguinha é um personagem brasileiro, portanto, não é
uma exclusividade do Rio de Janeiro. Ele era tao
grande que poucas pessoas sabem que ao seu repertório nada faltou, porque até hinos evangélicos
ele campOs. É por isso que ele foi e continua sendo
um grande mestre, um grande maestro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

SEGUE DISCURSO, NA INTEGRA,
DA SRA. BENEDITA DA SILVA:
Sr. Presidente, Senhoras e Senhores .Senadores, o orgulho me invade quando nesse momento tenho a oportunidade de falar sobre um homem, um
ser humano doce, afável, correto, talentoso, arranjador, flautista e saxofonista simplesmente genial, que
passou por esta vida e nos deixou grandes lembranças, saudades e ensinamentos.
Orgulho-me de ser brasileira e ter o privilégio
de ser compatriota deste artista. Orgulho-me de ser
negra e ter neste gênio um irmão de raça. Refiro-me
ao maior músico brasileiro de todos os tempos:
Maestro Alfredo da Rocha Viana Filho, o Pixinguinha.
Nascido no bairro da Piedade em 23 de abril,
dia de São Jorge, que o Rio também pode chamar o
dia de Pixinguinha.
Pixingumha foi gênio sem querer. Aos 11 anos
de idade, já tocava profissionalmente em um CineTeatro e também já havia composto o seu primeiro
choro "Lata de Leite". Dai nao parou mais.
Instrumentalista, compositor, arranjador e foi
por ter-se destacado no campo da orquestração que
ocupou naturalmente, a posição de liderança na música popular brasileira. Antes de Pixinguinha, os arranjos ou eram importados ou sofriam enorme influência estrangeira.
Sua popularidade cresceu muito em 1919, com
a criação dos "Oito Batutas", grupo que tocava na
sala de projeção do Cine-Palais, e em cujo repertório
só constavam músicas de ritmos afro-brasileiros, o
que fez com que a critica não os recebessem bem,
mas em compensação a aceitação do público era
tanta que Rui Barbosa ia ao cinema todos os dias só
para ouvi-los.
Instrumentista de sopros vários. Enquanto flautista, primava pela virtuosa arte de seduzir o público
com seus improvisos. Quando em 1946, trocou a
flauta pelo sax, surpreendeu a todos com a execu-
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ção de contrapontos inéditos para· a música brasileira instrumental. E essa sua oerformance enquanto
saxofonista, provoca de Bras!lio ltiberê, a seguinte
análise técnica: "Seu contraponto é um dos elementos mais complexos e de maiores conseqüências estéticas que existe na música popular brasileira".
Trabalhava a música como artesão consciente.
Seus choros sao tudo que há de mais belo no repertório nacional, Pixinguinha é a majestade da qual todos se curvam.
Proveniente das camadas mais populares, ele
criou a música que melhor representa o nosso povo
e o nosso pais. Dentro aa sua forma simples, oriunda dos subúrbios do Rio. sua obra que é popular e
erudita, revolucionou e redimensionou a música popular elevando-a a um nlvel de sofisticação e requinte, porém fundamentada nas raizes afro-brasileiras.
Através da sua mus1ca, Pixinguinha, reabre os
caminhos para que o covo tenha acesso a novas informaçOes e a novas técnicas. Ele é o maior e mais
importante músico orasileiro de todos os tempos.
Pixinguinha tem mais de 1000 composiçOes
suas gravadas. São centenas de maxixes, polcas,
choros, valsa e até hinos evangélicos. 56 "Carinhoso" tem mais de 200 versOes gravadas e é considerada a música mais gravada no Brasil. Certa sofisticação na linha melódica dos seus choros, pOr vezes,
requer certo esforço de quem se dispõe a interpretálos.
Quando eie compunna a fim de suprir suas necessidades artlsticas gema1s, e1e também estabelecia uma linguagem que todos entendiam. Por isso,
foi considerado um dos pais da música popular brasileira e conseqúentememe. um dos pais da nossa
nacionalidade cultural.
Pixinguinha foi enredo de carnaval, virou estátua, selo e hoje é ideio centenário de um Pais quase
sem memória.
Essa vida tão nca e ao mesmo tempo táo simples inspirou o historiador Ari Vasconcelos quando
disse: "Se você tem 15 volumes para falar de toda a
música popular bras;le1ra. ,"que certo de que é pouco, mas se dispõe apenas do espaço de uma palavra, nem tudo está oerc1co. escreve depressa: Pixinguinha.
Pizindim, como ~ua avv o chamava, levou até
sei.Js conteiTl;:::or;!!;neos <) 3:5 :;maç6es que oS sucederam o melhor co escintc !:r2si!eiro de --:iver, particularmente do caneca.
Não só através de r;rusicalidade veiculada através de lindas valsas e dos rr.ais saborosos sambas e
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choros àa nossa m'úsica popular, mas também através de histórias famosas do seu dia-a-dia.
Para citar apenas uma delas, contada pelo jornalista Sérgio Cabral, Pixinguinha voltava tarde da
noite para sua casa no subúrbio do Rio de Janeiro
quando foi abordado pOr dois assaltantes. De repente os elementos perceberam que se tratava do Mestre Pixinguinha. "Que isso meu irmao? É o Pixinguinha rapaz. O Maestro me desculpa a gente nao quer
roubar o senhor nao". Pixinguinha do alto de sua genialidade e generosidade vira-se aos rapazes e pergunta: Olha meninos, eu nao tenho dinheiro nao mas
vocês nao querem ir até lá em casa tomar um café?
E lá foi o Maestro e os assaltantes e lá comeram,
beberam, bateram papo e ao amanhecer eles foram
embora. Criatura privilegiada, que nao fez inimigos e
cuja bondade e singeleza igualavam-se a sua genialidade, escolheu na Praça Nossa Senhora da Paz a
sacristia de uma igreja' para fazer o seu sax calar-se
para sempre. Numa tarde de fevereiro de 1973, Pixinguinha fechou os olhos.
Que orgulho tenho em falar de Pixinguinha.
Que este centenário represente um despertar de
nossos jovens para a boa música, que represente
para nós todos um momento de reflexao sobre os
comportamentos sadios que devemos ter em vida,
que represente enfim para nós negros brasileiros a
prova da capacidade do homem de ser transformador, talentoso, generoso e. principalmente, "Carinhoso".
Quero parabenizar a 1V Globo, Manchete, que
divulgaram este centenário talento. E especialmente
o Jornal do Brasil (Domingo, 20 de abril 1997) pelo
caderno de homenagem ao Centenário de Pixinguinha especialmente o itinerário do mestre:
23 de abril de 1897
Nascimento de Pixinguinha - Alfredo da Rocha
Viana Filho, segundo ele (depoimento ao Museu da
Imagem e do Som), na Piedade, em rua que nao
soube precisar. Segundo seu irmao Leo, seria a Rua
Alfredo Reis; segundo Donga e Joao da Baiana, a
Rua Gomes Serpa. A certidao de nascimento- só tirada em 1933, para ingresso nb Instituto Nacional de
Música- afirma que Pixinguinha nasceu em 1898 na
Rua da Floresta, 44, Catumbi. Errou no ano, pode
ter errado no endereço.
Carnaval de 1911
Estréia musical de Pixinguir'lha, como Flautista
da orquestra do Grupo Carnavalesco Filhas da Jardineira, que tinha como diretor de harmonia o oficlidista e trombonista lrineu de Almeida, importante compositor da virada do século. lrineu foi o terceiro, e

fundamental, professor de Pixinguinha, que antes
aprendera cavaquinho com um dos irmaos, Henrique, e estudara com César Borges Leitao, colega de
seu pai, o Velho Alfredo da Rocha Viana, na Repartiçao Geral dos Telégrafos. Antes do fim do ano, Pixinguinha é um artista gravado: como integrante do
conjunto Choro Carioca, liderado por lrineu de Almeida, participa do registro, em discos de uma só
face, selo Favorite Record, de duas composições do
professor: Sao Joao de baixo dágua e Salve.
Ainda em 1911 compõe a primeira música:
Lata de Leite, choro em três partes, como recomendava o figurino da época.

1912
Estudante no Mosteiro de Sao Bento,assume
o primeiro emprego fixo como músico, na casa de
chope La Concha, na Lapa, convidado pelo pianista Pádua Carvalho. Mais de meio século depois,
recordaria: "Muitas vezes, safa direto das aulas
para a Concha, com o fardamento e tudo". Levado
pelo violonista Tute, integra a orquestra do Teatro
Rio Branco, regida pelo maestro Paulino Sacramento.

1915
Primeira composiçao gravada de Pixinguinha:
Dominante, pelo Bloco dos Parafusos.

1917
Pixinguinha grava em solo de flauta duas de
suas mais importantes composições a valsa Rosa e
o choro (tango, como se dizia na época) "Sofres porque queres". Ambas viriam a ganhar letra, nas décadas de 30 e 40, respectivamente. Morre Alfredo da
Rocha Viana, pai de Pixinguinha.
Carnaval de 1919
Grande sucesso do samba. Já te digo, feito em
parceria com o irmao China, autor da letra.
7 de abril de 1919
Estréia da orquestra Tfpica Oito Batutas, na
sala de espera do Cine Palais, na Avenida Rio Branco. Os oito batutas eram Pixinguinha (flauta). Donga
(violao), China (violao e canto), Raul Palmieri (violao), Nelson Alves (cavaquinho), Lufs Pinto da Silva
(bandeia e reco-reco), José Alves Lima (bandolin e
ganzá) e Jacob Palmieri (pandeiro).O grupo, "última
novidade do segundo artlstico carioca, no seu admirável repertório de música vocal e instrumental",
como era anunciado pelo cinema, tocava maxixes,
lundus, canções sertaneJas. ~orta-.iac;:as batuques,
cateretês. Tinha público cativo, personalidades como
Rui Barbosa, Ernesto Nazareth e Arnaldo Guinle.
29 de janeiro de 1922
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Os oito Batutas, embarcam para a França, reduzidos a sete. Os i!Tllâos Jacob e Raul Palmieri,
além de Luis Pinto, não viajaram. Os novos integrantes são apenas dois: Sizenando Santos e José Monteiro. O conjunto passa a chamar-se Os Batutas. A
estréia em Paris, dia 16 de fevereiro, foi no cabaré
Sheherazade, sob a direçao do brasileiro Duque. A
imprensa francesa prostra-se: instrumentistas especiais, reis do ritmo, virtuosas. Os Batutas voltam,
consagrados, em agosto, a tempo de participar de
espetáculos da companhia francesa de revistas BaTa-Cian, que fazia sucesso no Rio. A 20 de novembro, novamente Oito Batutas, o grupo parte para a
Argentina, com esta constituição: Pixinguinha (flauta
e saxofone). Donga (violão e banio), China (violão e
voz), Josué de Barros, o descobridor, anos depois,
de Carmem Miranda (violão), Nelson Alves (cavaquinho), J. Ribas (piano), J. Thomaz (bateria) e José Alves (bandolim e ganzá).
1923
Pixinguinha compõe Carinhoso, que em 1937
passaria a ter letra, escrita por João de Barro, (há
controvérsia quanto ao ano da composição, que poderia ter sido 1917 ou 1926, mas 1923 é referido
pela maioria dos estudos.
1926
Criação da companhia Negra de Revistas, que
faz seu primeiro espetáculo em 31 de julho, no Teatro Rialto. Pixinguinha é o regente da orquestra.
5 de janeiro de 1927
Pixinguinha casa-se, em São Paulo, com a vedete principal da Companhia Negra de Revistas,
Jandira Aymoré, nome artlstico de Albertina Nunes
Pereira, paraense de Belém, nascida em 22 de setembro de 1898.
1928
Criação da Orquestra Tlpica Pixinguinha-Donga, com a qual Pixinquinha lança a versão original
de Lamentos. Na revista Phono Arte, o critico Cruz
Cordeiro escreve que é bem evidente, nesse choro,
a influência das melodias e do ritmo norte-americanos. Quando Pixinquinha lança Carinhoso, dois anos
depois, o mesmo critico insiste em que "o nosso popular compositor anda muito influenciado pelo ritmo
e pela melodia da música do jazz".
1929
Pixinquinha .assina com a RCA Victor contrato
de arranjador, regente e solista. Forma a orquestra
Victor Brasileira, com músicas da estatura de Augusto, Vassueur (piano). Luis Americano (Clarinete é
saxofone), Luperce Miranda (bandolim) Bonfjgio de
Oliveira (pistom), Luciano Perrone (bateria).
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Donga (violão e banjo), João da Baiana (pandeiro) e,
na tuba, o futuro maestro de fama internacional
Eleazer de Carvalho. Nos anos seguintes Pixinguinha organizaria, sempre com grandes músicos, outras orquestras: TI pica Victor, Diabos do Céu Grupo
daGuardaVelha,OrquestraColúmbia.
Agosto de 1940
O maestro Leopold Stokowski vem ao Brasil
gravar, como disse a Villa-Lobos, que, arregimentou
os músicos, "a mais legitima música popular brasileira". Pixinguinha foi um dos compositores e instrumentistas escolhidos.
Setembro de1945
Pixinguinha, que já trocara definitivamente a
flauta pelo saxofone, começa a gravar os seus
choros em dupla com o flautista Benedito Lacerda,
a quem dá parceria nas músicas. Até dezembro de
1950, gravaram 34 faixas, alguns dos melhores
momentos de toda a discografia brasileira. Em outubro de 1946, os dois passam a fazer um programa semanal na então poderosa Rádio Tu pi.
1954e1955
Pixinguinha é a figura central do I e do 11 Festivais da Velha Guarda, realizados em São Paulo, sob
a direção de Almirante.
30 de maio de 1956
O prefeito do Distrito Federal, Negrão de Uma,
dá o nome de Pixinguinha à rua onde o compositor
morava, em Olaria.
1962
Pixinguinha compõe a trilha sonora do filme
Sol Sobre a Lama, de Alex Viany.
1963
Inauguração de placa comemorativa de 10
anos de presença diária de Pixinguinha na Uisqueira
Gouveia, na Travessa do Ouvidor, onde o músico tinha cadeira cativa.

1964
Pixinguinha sobre um infarto. Compõe 18 músicas no hospital.
6 de outubro de 1966
Depoimento ao Museu da Imagem e do Som.
Os entrevistadores de Pinxinguinha são: Herminio
Bello de Carvalho, Cruz Cordeiro (o critico que em
1928 o chamara de jazzista), limar Carvalho, Ari
Vasconcelos e Hélio Marins David. Em 22 de abril de
1968, Pixinguinha concluiria sua entrevista, ouvido
agora por Herminio Jacob do Bandolim. O Diretor do
museu, Ricardo Cravo Albin, participou das duas
sessões.
18 de maio de 1968
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Concerto retrospectivo da obra de Pinxinguinha
no teatro Municipal. Participante: Radamés Gnatalli
(regendo a orquestra do teatro e ao piano), Nely
Martins (piano), Jacob do Bandolim e Época de
Ouro, conjuntos: Os Chorões e os Boémios.
1970
Pixinguinha grava pela última vez: LP - Son Pixinguinha, da Odeon.
7 de junho de 1972
Morre Dona Albertina, mulher de Pixinguinha.
17 de fevereiro de 1973
Pixinguinha morre de infarto, na Igreja Nossa
Senhora da Paz, em Ipanema, antes de batizar um
afilhado a quem levara de presente, com dedicatória,
a melodia manuscrita de Carinhoso.
Agosto de 1977
Lançamento, pela Funarte, do Projeto Pixinguinha, que em 1982, ao completar cinco anos, havia
realizado 1910 espetãculos em 31 teatros de 27 cidades de 20 estados brasileiros.
Apresentaram-se nesses shows 790 artista, a
um público médoo de 649 espectadores por sessao.
31 de maio a 11 de junho de 1983
Show - Uma rosa para Pixinguinha (Dez anos
sem ele), na Sala Funarte, com Elisete Cardoso, Radamés Gnatalli e o conjunto Camerata Carioca. Lançamento dos discos: Dez anos sem Ele e Vwaldi e
Pixinguinha.
23 de abril de 1996
Inauguração da estãtua de Pixinguinha, na Travessa do Ouvidor, no 992 aniversário do artista.
Senhor Presidente,
É curioso saber que esta composição de Pixinguinha ficou anos escondida porque ele julgava que
as pessoas iriam dizer que ela era "muito jazzeizada". Foi preciso que Joao de Barro lhe pedisse para
deixar que fizesse a letra. O resultado é que a gravação de Orlando Silva fez de "Carinhoso" um dos
grandes hinos nacionais da música brasileira.
Meu Coração,
Não sei porque,
Bate feliz
Quando tevê
E os meus olhos
Ficam sorrindo
E pelas ruas
vao te seguindo,
Mas, mesmo assim,
Foges de mim.
Ah! se tu soubesses
Como eu sou tao carinhoso
E o muito e muito
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Que te quero
E como é sincero
O meu amor,
Eu sei que nunca
Fugirias mais de mim
Vem, vem, vem, vem
Vem sentir o calor
Dos lábios meus,
A procura dos teus.
Vem matar esta paixão
Que me devora o coração
E só assim entao,
Serei feliz, bem feliz.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Com a
palavra o nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDo SUPÜCY (Bioco/PT·- SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Senador Geraldo Melo, Sr.as e Srs. Senadores, gosta·
ria também de cumprimentar o Senador Artur da Távala pela feliz iniciativa de homenagearmos, hoje, o
extraordinário Pixinguinha, por ocasião do seu centenário.
Quem nao tem na memória a foto de um músico negro e velho, trajando pijamas, acomodado em
uma cadeira de balanço, com o saxofone apoiado no
corpo, apontado para o coração? Refiro-me a uma
das últimas imagens tao bem captadas pelo fotógrafo Walter Firmo de um dos grandes mestres da música popular brasileira, conhecido Pixinguinha, ou
mais exatamente Alfredo da Rocha Viana. Além de
eternizar a figura do compositor, arranjador, instrumentista e maestro, a fotografia de Firmo deixa escapar, sem querer, dois traços muito marcantes da
carreira desse músico: a consolidação de uma raça
na música brasileira e a inexplicável ausência de sua
obra nas fileiras de ilustres brasileiros que igualmente conquistaram o exterior, como Tom Jobim, Ary
Barroso e Carmem Miranda.
Pouco antes de morrer, Pixinguinha se deixou
fotografar em sua casa, no subúrbio carioca de Olaria, em pose que lembra outro gigante da música e
da raça, Louis Armstrong, como quem quisesse
mostrar que merecia um fim um pouco mais digno, á
altura do gênio que tao bem personificou a música
brasileira. Na verdade, as comemorações dos cem
anos de Pixinguinha reforçam a consagração da
qualidade de seu trabalho incontestável. O próprio
maestro Villa-Lobos chamava-o simplesmente de
"músico", sem nomenclaturas de popular ou erudita.
O nome Pixinguinha já traduz um' traço de sua
personalidade com a junção de dois apelidos: Pizindim, expressão de origem africana que significa "menino

----------------------
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bom", e PoogL.•inl\9, ·:.aroo 'referéncig 'à : vándla 'q~econtraiu quando pequeno. Essa qualidade de pessoa mui1o amada, carinhosa, extremamente dócil e
delicada nao escapou de alguns de seus biógrafos.
ChamolHTle a atenção, por exemplo, um fato narrado pelo jornalista Sérgio Cabral em seu livro Pixinguinha,
e obra.
Contou Cabral que, certo dia, Pixinguinha ficou
doente e foi recolhido no mesmo hospital onde sua
esposa estava internada. Corno não queria que a
mulher soubesse, vestia o temo e se dirigia ao quarto dela, nos dias de visita, para disfarçar sua condição de paciente. Mas foi na música que revelou seu
lado gênio. Paulinho da Viola, um de seus muitos
admiradores, garante que Pixinguinha escrevia muitas músicas "e escrevia bem". Pena que,-segundo
ele, cerca de 50% de sua fabulosa produção não
seja conhecida. De nome de rua a estátua, inaugurada no ano passado, no Rio de Janeiro, Pixinguinha
ainda é mais conhecido por suas canções, corno
"Carinhoso", gravada pela primeira vez em 1928, e
regravada outras tantas por inúmeros intérpretes.
Apesar de ter iniciado a carreira tocando polca, vaisa, samba, passando por temas afros, Pixinguinha ficou mesmo marcado como um músico de choro. Ao
lado dos célebres "Oito Batutas", conjunto que ajudou a fundar, é responsável por centenas de músicas, "umas 900 inéditas", corno afirma seu filho adotivo Alfredo da Rocha Viana Neto, guardadas como
troféu em sua casa, na Vila da Penha, outro subúrbio do Rio, ao lado de muitas reUquias do pai.
O flautista, que mais tarde optou pelo saxofone, não conseguiu empolgar os franceses. Em Paris,
entrou pela porta dos fundos, para interpretar um repertório precioso e que hoje o toma um idolo reverenciado por todos. Pixinguinha morreu em 17 de tevereiro de 1973 dentro de uma igreja. Mesmo sabendo o que sua morte representaria para a música popular brasileira, outro seu admirador, Vinicius de Moraes, não perdeu o humor e a oportunidade de uma
feliz observação: "Ele era um santo".
Pixinguinha, a sua música estará sempre dentrenós para toda a vida do Brasil!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Ramez Tebet. (Pausa.)
Q SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, SrU e Srs.
Senadores, hoje não posso deixar de reverenciar
Alfredo da Rocha Viana Filho, mais conhecido
como Pixinguinha. Este homem simples foi uma figu-
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hlll.~ ,.·..,._.,;:;-ãlf"rtlil'láiia além de ter sido o mais talentoso músico de sua época, só comparável a AntOnio Carlos Jobim, muitos anos depois.
Filho de famflia numerosa, modesta, seu pai
era funcionário dos telégrafos e tinha 17 filhos. Pixinguinha despontou precocemente seu talento musical. Aos 13 anos campOs o primeiro "choro" intitulado "Lata de Leite". Em 1919 começou a ficar popular
quando formou o grupo "Os Oito Batutas", fazendo
sucesso imediatamente apresentando-se no Cinema
Palais. Naquela época os cinemas de classe apresentavam shows antes da exibição dos filmes. Um
de seus principais admiradores, nesta fase, foi nada
mais, nada menos, Ruy Barbosa, que se tomou asslduo freqOentador daquele cinema só para assistir
Pixinguinha.
Contam, seus amigos, para destacar o lado humano e inusitado de seu temperamento, que por volta dos anos 50, Pixinguinha caminhava sozinho pelas ruas de Ramos, subúrbio do Rio de Janeiro,
onde morava, quando foi assaltado. Enquanto lhe tomavam os trocados, os assaltantes acabaram reconhecendo o compositor. Envergonhados, os assaltantas, naquela época ficaram envergonhado, os
bandidos devolveram todos os pertences do músico.
Pixinguinha no entanto, não ficou irritado com o
acontecido. Muito pelo contrárlo. Chamou os ladrOes
para irem à sua casa tomar uma cerveja e ouvir um
pouco de "choro" tipo de música de sua preferência.
Herminio Bello de Carvalho, seu amigo e parceiro, qualificava Pixinguinha como uma pessoa
"doce" e assim era visto e entendido por todos que o
conheceram.
Na década de 20, além de se apresentar com
sucesso em Paris, outros acontecimentos importantes marcaram a vida de Pixinguinha, destacando-se
gravações que finalmente o projetaram como compositor e a criação dessa maravilha que é o "Carinhoso".
Aliás sobre esta música, conta a história, foi
composta em 1923 mas ficou escondida por seu autor durante 10 anos, pois Pixinguinha considerava
uma composição "jazzificada".
Orlando Silva contou que ouvindo a música no
Dancing Eldorado pediu para gravá-la. Ao ser informado que ainda não tinha letra, o cantor levou João
de Barro ao dancing e quatro dias depois a letra estava pronta. Em seguida, Orlando Silva, então no
auge de sua carreira, gravava esta pági,na da música
popular brasileira.
Para se ter uma pálida idéia que o tempo não
dragou o nosso compositor homenageado, o jovem

·r:;,

334

ANAIS DO SENADO FEDERAL

músico Mário Save, flautista e saxofon~ta. está fa-'
zendo um trabalho de pesquisa para um livro que vai
editar sobre o fraseado musical brasileiro e seus métodos, a partir da obra de Pixinguinha, diz ele: A música de Hermeto Pascoal, Edu Lobo, Tom Jobim,
Egberto Gismonti, Wagner Tiso e Chico Buarque é
impregnada de "choro". Falar em "choro" é falar em
Pixinguinha. Entender Pixinguinha e com ele lidar,
não é, porém, entender simplesmente o universo do
choro mas a alma da musicalidade do Pais.
O jornalista Luis Nassif faz algumas colocações muito interessantes em sua Coluna da Folha de
S.Paulo de janeiro deste ano. Na primeira lembra
que as viagens de Pixinguinha à América Latina e
sua-histórica excursao a Paris, levando o maxixe,
lança a semente da globalização da músicá popular
brasileira precedendo até mesmo o próprio Villa Lobos. A outra, é uma sugestão ao Presidente Fernando Henrique Cardoso no sentido de instituir 1997
como "O ano de Pixinguinha", afinal foi a partir dele
que se tomou mais forte a expressão cultural do
povo brasileiro e a música popular começou a tomar
forma, lembrando ainda que Pixinguinha e sua raça
ajudaram a criar um Pais.
Falando em "raça", Altamiro Carrilho, outro
mestre da flauta, conta em que circunstancias Pixinguinha compOs a clássico "Lamentos". A sociedade
carioca decidiu homenagear o músico que encantara
Paris, cidade da época que ditava a moda. Pixinguinha chegou à homenagem nao conseguiu entrar
pela porta da frente. Entrou pelos fundos e respondeu ao preconceito com uma jóia que poucos brancos no século, teriam condiçêo de compor - "Lamentos".
Enumerar os sucessos de Pixinguinha e enaltecer o seu talento reconhecido nacional e internacionalmente, seria um discurso sem fim.
Caros colegas Senadores, hoje nao poderia
deixar de falar em Pixinguinha porque além da admiraçao que sempre nutri por ele, sou uma pessoa que
vê na música a mais eloqOente manifestaçêo do espirita humano, a mais sublime das filosofias e a única linguagem universal.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Mesa
deseja associar-se às homenagens prestadas pela
Casa ao compositor Pixinguinha, que soube, como
poucos, reunir o lamento, a alegria e a sensibilidade
de um povo em sua música inesqueclvel e definitiva.
Para uma comunicaçêo inadiável, concedo a
palavra, por cinco minutos, ao nobre Senador Antonio Carlos Valadares.
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bioco/PSB-SE. Para uma comunicação inadiável. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, s..-s e Srs. Senadores, a constataçao, que parece clara e definitiva, de que o mercado é o melhor meio para a alocaçao dos recursos de uma economia nao invalida inteiramente, como poderiam apreciar os mais ingénuos ou afobados, a intervenção do Estado. A desigualdade inter-regional, com a conseqüente necessidade de desenvolvimento diferenciado, ainda constitui um problema que o mercado é incapaz de resolver por si.
A existência de disparidades absurdas no mundo, com áreas superdesenvolvidas e ricas, por um
lado, onde pessoas morrem por doenças resultantes
da ingestao excessiva de gordura e protelna, e
áreas miseráveis e subdesenvolvidas, por outro
lado, onde se passa fome, já seria demonstração suficiente da incapacidade do mercado de resolver todos os problemas econOmicos da humanidade. Alguém poderia argumentar que tudo isso se dá exalamente pelos entraves que os paises pobres criam ao
livre funcionamento do mercado, mas nao poderia
dar conta, com a mesma facilidade, da existência de
desigualdades inter-regionais dentro das fronteiras
de um mesmo pais, como ocorre no Brasil.
O que nao se pode mais, Srs. Senadores, é
advogar a atuação irresponsável do Estado, financiando quimeras como radares sofisticados ou submarinos nucleares em um pais pobre e necessitado
de investimento social. A intervençlio estatal no fomento à atividade econOmica geradora de emprego
e riqueza, em regiOes de desenvolvimento mais atrasado, continua a ser válida e necessária. Nesse sentido, gostaria de destacar neste pronunciamento a
atuaçlio do Banco do Nordeste na promoçêo do desenvolvimento econOmico e social de nossa região.
Dedicado á missão, definida em seu estatuto,
de impulsionar, como instituição financeira, o desenvolvimento sustentável do Nordeste do Brasil, por
meio do suprimento de recursos financeiros e do suporte à capacitação técnica a empreendimentos da
Região, o Banco do Nordeste, em 37 anos de atuação, contribuiu decisivamente para a melhoria dos
seguintes indici!CioressocTals e-de lfesenvolvimellto:
- renda per caplta: de 397 para 2.437 dólares
anuais, significando a passagem de 42% para 60%
da média nacional;
- geração de energia: de 200 ~ mais de
9.000 megawatts;
- alfabetizaçao: de 34% para 66% da populaçao;
-esperança de vida: de 41 para 64 anos: e
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-mortalidade infantil: de 166 para 80 por 1.000.
Esses dados mostram, de forma inequlvoca,
que a Região 1;:0mo um todo vem, graças à contribuição do Banco do Nordeste, crescendo e se desenvolvendo a um passo mais acelerado do que o do
conjunto do Pais. Com base em uma visão integrada
da economia do Pais e do bloco comercial do Cone
Sul, e objetivando o desenvolvimento nacional equilibrado, o Banco do Nordeste vem dando ênfase à eficiência produtiva e à assimilação de novas tecnologias
nos projetas a que dá apoio técnico e financeiro.
Tendo em vista a evidente escassez de recursos do Estado, essa intervenção se dá segundo um
novo padrao, que pressupõe as reformas estruturais
da economia nacional, buscando a maior participação de recursos privados, a seletividade nõs investimentos, a sustentabilidade econOmica, politica, social e ambiental dos projetas, a descentralização industrial e a articulação com Estados e Municlpios,
numa visão de longo prazo, que exclui o emergencialismo tao comum no passado da atuaçao governamental sobre os problemas regionais.
No setor mais especificamente industrial, destacam-se o Programa da Refinaria de Petróleo, o
Programa de Siderurgia de Laminados Planos e o
Plano de Inserção do Nordeste na Politica Nacional
da Indústria Automobillstica com apoio do BNB.
A participação do Banco do Nordeste no financiamento da Região é expressivo e pode ser demonstrado por alguns números írrefutáveis. Em toda
a região, que abrange também o norte de Minas, há
2.775 agências bancárias, das quais apenas 176, ou
cerca de 6%, são do BNB; no meu Estado de Sergipe, a trtulo de destaque, são 156 agências no total,
das quais 1O% - apenas quinze agências - são do
Banco do Nordeste do Brasil. Pois bem: com uma
fração tao pequena das agências bancárias, a participação média do Banco do Nordeste no financiamento é de 55% por cento das operações ativas.
Somente em Sergipe, sua participação é de 50%,
chegando essa fração, no que diz respeito ao crédito
rural, a quase 80%.
Muito mais se poderia falar da atuação do Banco do Nordeste, nesses seus 37 anos de sobrevivência, no desenvolvimento de nossa Região, porém, antes de finalizar este pronunciamento, gostaria
de fazer uma menção especial ao programa que
está enfocado no Boletim de Noticias do Banco, na
edição especial do último dia 4 de abril. Trata-se do
Programa de Agentes de Desenvolvimento, que foi
posto em funcionamento em setembro do ano passado e que já demonstra ser mais uma iniciativa dig-
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na da tradição do Bl'lli; ae atendimento ás necessidades especificas do Nordeste.
Os Agentes de Desenvolvimento são profissionais capacitados para mudar o perfil da região. Eles
atuam no sentido de descobrir potencialidades e vocações de cada microrregião e de cada produtor, levando informações e adquirindo conhecimentos que
passam a ser objeto de estudo e trabalho do Banco.
Ouvindo, aprendendo, transformando e devolvendo
ao produtor seus próprios conhecimentos, sistematizados e racionalizados, os Agentes de Desenvolvimento possibilitam, antes de tudo, a otimização do
emprego e das energias produtivas regionais. Primeiro, porque conscientizam os empreendedores locais de seu verdadeiro potencial e de suas reais necessidades, de modo que só busquem o crédito
quando souberem muito bem o que fazer com ele;
segundo, porque dão ao Banco maior certeza quanto à efetividade dos empréstimos e maior segurança
quanto à futura quitação dos empréstimos.
Trata-se de um trabalho anterior ao crédito e,
talvez, mais importante que ele, pois oferecer orientação e capacitação, nas palavras de Hermano Carvalho, Coordenador do Projeto de Reorientação de
Agências e do Projeto de Capacitação, é o que faz a
diferença entre um mero emprestador, intermediário
de recursos, e um verdadeiro banco de desenvolvimento. O Banco do Nordeste promove, com o Programa de Agentes de Desenvolvimento, verdadeira
revolução bancária, confirmando seu papel transformador da dura realidade do Nordeste e de seu povo,
impulsionando o progresso, o emprego e a justiça
social.
Sr. Presidente, com este pronunciamento, espero estar fazendo justiça a uma agência de desenvolvimento da nossa região, o Banco do Nordeste do
Brasil. Apesar de ser uma estatal, hoje estigmatizada nos projetas de privatização do Governo, o Banco
do Nordeste tem demonstrado que, quando o Estado é um bom gestor, a iniciativa ganha com a sua
eficiência.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Antonio Carlos Valadares, o Sr. Geraldo Melo, 12 VicePresidente, deixa a cadf:!ira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhlies, Presidente.
O SR PRESIDENTE (Antonio Carios Magalhães)
-Com a palavra o Senador Flaviano J\4elo.
O SR. FLAVIANO MELO (PMDB-AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr!s e Srs. Senadores, quero regis-

336

ANAIS OOSENADO FEDERAL

trar desta tribuna que, na sexta-feira passada, tive
oportunidade de, junto com o Secretário de Desenvolvimento Regional, Dr. Fernando Catao, com o Senador Nabor Júnior e com membros da Bancada do
PMDB na Câmara dos Deputados, fazer uma visita
ao Estado do Acre.
Quero dizer que foi a primeira vez que voltei ao
Estado depois da alagação que a imprensa muito
noticiou e que grandes transtornos levou a vários
municfpios. Tive oportunidade de visitar a Capital, de
ver imagens do Municfpio de Sena Madureira. O estado em que aqueles dois municfpios ficaram depois
que as águas baixaram realmente foi bastante desagradável.
Mas, felizmente, quero registrar aqui,_ o Ministro, naquela ocasião, assinou convênios com a Prefeitura de Rio Branco, no valor de R$4 milhões, para
se tentar recuperar alguma coisa do que a água le'IOU. Recebemos, lá, a promessa do Ministro de que
o Municfpio de Sena Madureira também seria atendido, porque a situaçao ali ainda era muito pior do que
a de Rio Branco.
Quero deixar registrado aqui o pronto atendimento, pelo Dr. Fernando Cat:ao, das reivindicações
do nosso Estado. Espero que, com a determinaçao
que foi passada a ele pelo Senhor Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, os recursos
constantes das emendas orçamentárias feitas por
toda a Bancada acreana para os municfpios atingidos por essa alagação sejam liberados com a maior
urgência posslvel, para que possamos, pelo menos,
levar de volta inúmeras famflias que até hoje estao
desabrigadas. porque suas casas desapareceram.
Sr. Presidente. Sr% e Srs. Senadores, temos
um serifssimo problema na Capital do Estado, Rio
Branco, onde o abastecimento de água está em colapso. E o Orçamento da União já contempla o Munic! pio de Rio Branco, em uma emenda, com recursos
para que se possa recuperar o serviço de abastecimento de água tratada na cidade de Rio Branco.
Fica aqui o meu registro da boa vontade e da
determinação do Presidente da República, e do
pronto atendimento do Ministro do Desenvolvimento
Regional, Dr. Fernando Cat:ao.
Muito obngado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao Senador Roberto Freire.
V. E~ dispõe de 5 minutos improrrogáveis.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco/PPS-PE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!s e Srs. Senadores. faleceu
no último dia 20 de abril, na Cidade do Recife, um

Abrill997

hbrri'em comum, mas dos mais dignos da história recente de Pernambuco. Seu nome: Edinaldo Miranda
de Oliveira. Profissão: engenheiro e professor universitário. Caracter!sticas principais: estoicismo, generosidade e convicção inabalável no imperativo da
consciência e dedicação à construção, no Brasil, de
uma sociedade mais justa, humana e solidária.
Não seria nenhum tipo de heresia afirmar que
Edinaldo Miranda de Oliveira, com quem tive a honra
de militar nas fileiras da juventude do Partido Comunista Brasileiro, ele como estudante de engenharia e
eu como estudante de Direito, é o exemplo mais
acabado de como a vida de um homem pode ser
atingida quando confrontada com um regime politico
ilegltimo, autoritário, torpe e obscurantista. Mas se
isto é verdade, ele também é o exemplo de como um
ser humano, mesmo submetido a todo tipo de barbárie e injustiças, consegue reunir forças para nao
abandonar os seus mais profundos ideais de justiça
e a sua própria dignidade.
Em dezembro de 1968, no auge da escalada
terrorista ditatorial, Edinaldo Miranda foi preso, acusado de pertencer ao ent:ao proscrito Partido Comunista Brasileiro Revolucionário - PCBR -, e condenado a um ano de prisão. Ainda na cadeia, foi acusado
por esbirros da policia pemambucana, no ata de
prestàf seriliçós aos genérais. de plaiitão,-de ter sido
o autor do atentado no Aeroporto de Guararapes,
em julho de 1966, onde morreram duas pessoas, um
jornalista e um almirante. Nao havia prova alguma e,
mesmo sob tortura, Edinaldo recusou-se a ser cúmplice da farsa policial. A fr:agilidade do inquérito era
tal que o próprio Ministério Público Militar ofereceu
uma denúncia em que admitia a hipótese absolutória. O resultado foi, como esperado, a absolvição
pela Justiça Militar. Estávamos em 1971, per!odo totalitário do Ato Institucional n2 5. Houve recurso da
decisão, e, em julgamento determinado politicamente, ele acabou condenado pelo crime que lhe imputa-

vam.
Com a volta da democracia, toda a manipulação policial da ditadura caiu por terra.
Em primeiro lugar, Edinaldo Miranda, em nenhum momento de sua vida, nem com familiares e
nem com amigos, admitiu ter participado do insano
ato nos Guararapes, que, soube-se depois, fora praticado por um grupo isolado da ent:ao intitulada corrente de esquerda Ação Popular. Dou um testemunho pessoal: em 1965, como companheiros da Juventude Comunista, aluamos lado a lado na criação
do MDB e, como o PCB, todos nós éramos criticas
de qualquer ação militar e defensores de uma salda
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democrãtica para a crise brasileira. Edinaldo Miranda, ao contrario de outras lideranças de esquerda
que, equivocadamente, resolveram buscar outros
caminhos de luta, inclusive, naquela época, por
exemplo, o do voto nulo, defendia a estratégia da
participação eleitoral e, também, junto com o Partido
Comunista Brasileiro, condenava como grave erro
politico o ato terrorista.
Com a liberdade de imprensa, os fatos, aos
poucos, começaram a vir à tona, até com uma certa
dose de surpresa para grande parte da esquerda,
que atribula à própria direita a autoria do atentado
no Aeroporto. E Edinaldo Miranda, como muitos,
acabou tendo conhecimento de toda a operação dos
Guararapes e sobre as pessoas que dela participaram. Entretanto, nunca foi às barras da Jústiça ou a
qualquer outro espaço público para fazer qualquer
tipo de denúncia. Entendia que a assunção das responsabilidades era questão de foro Intimo e de consciência de cada um.
Sem nunca ter deixado a militância politica - e,
nos últimos tempos, a universidade era o centro de
sua atuação -. ele sempre perseguiu um desfgnio:
apagar dos autos da Justiça Militar e, portanto, de
sua biografia, a responsabilidade por um ato que
não cometeu. Não solicitava reparação econOmica e
nem se deixava ofuscar por qualquer luz, mesmo
que pálida, da publicidade. Lutava apenas pelo primado ético, por uma questão moral, movido por uma
consciência serena e por uma dignidade pessoal
inabalável. Poucas pessoas têm a capacidade de
reunir em tomo de si tanto estoicismo, altivez e tanta
coragem!
Edinaldo Miranda de Oliveira acabou se transformando em um homem do mundo. Saiu das prisOes brasileiras, morou no Chile de Allende e, após a
sua queda, lá também foi preso. Do Chile, onde se
casou com Lucila, foi para a França, na condição de
exilado. Lá nasceu o primeiro filho do casal, Emflia.
O segundo filho, José, já teve a felicidade de nascer
no Brasil.
Nos últimos meses, mesmo muito doente, Edinaldo Miranda reuniu forças para continuar sobrevivendo, à espera de um pronunciamento do Superior Tribunal Militar acerca de um pedido de revisão de sentença judicial impetrado em fevereiro do
corrente ano. Mas a emperrada máquina do Judiciário e, talvez, a insensibilidade politica do STM
para tratar dos fatos e atas do regime militar resistiram mais que o organismo enfermo, que já não
era mantido pelos recursos da medicina e sim pela
sede de justiça.
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A bandeira de Edinaldo Miranda, uma bandeira
tão singela e ao mesmo tempo tão simbólica, não
será recolhida ao fundo de um armário. Seus familiares, seus amigos, os amantes da liberdade e da democracia continuarão a empunhá-la. A dignidade de
um homem em certos casos - e este é o caso do
amigo e companheiro que nos deixou - expressa a
dignidade de uma nação inteira.
Gostaria de manifestar aqui a minha solidariedade à familia de Edinaldo. Todos vocês, com certeza, mesmo sofrendo com o desaparecimento de um
ente querido, fazem parte de uma história pessoal
sofrida, porém iluminada.
O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. 12
Secretário, em exercfcio, Senador Carlos Patrocfnio.

t lido o seguinte
PARECER
PARECER N2 149, DE 1997
Da Comissão de Constltuiçlo, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
camara n2 5, de 1997 (n2 2.576196, na origem), de iniciativa do Presidente da República, que "di nova redaçlo ao inciso I
do art. 22 da Lei n2 8.829, de 22 de dezembro de 1993, que cria, no Serviço Exterior
Brasileiro, as Carreiras de Oficial de
Chancelaria e de Assistente de Chancelaria...

Relator. Senador Ramez Tebet
I - Relatório

O Projeto de Lei da Câmara nl! 5, de 1997, (nl!
2.576, de 1996, na origem), que "dá nova redação
ao inciso I do art. 22 da Lei nl! 8.829, de 22 de dezembro de 1993, que cria, no Serviço Exterior Brasileiro, as Carreiras de Oficial de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria", foi distribufdo a esta Comissão, em obediência ao art. 101, .11, 6, do Regimento Interno, em 27 de fevereiro de 1997.
O projeto em tela objetiva tão-somente reduzir
o prazo de serviço inicial, na Secretaria de Estado,
dos Oficiais e Assistentes de Chancelaria de quatro
anos atualmente, nos termos da lei n2 8.829/93,
para dois anos, como anteriormente fora, sob a égide da lei precedente (Lei nl! 7.501, de 27 de janeiro
1986).
Submetido pelo Senhor PresideQte da República, nos termos do art. 61, da Constituição Federal,
ao exame da Câmara dos Deputados, teve o projeto
suas razOes acolhidas e foi aprovado sem alterações,
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sendo remetido, conseqUentemente, à revisao do
Senado Federal, consoante o prescritivo do art. 65
da Carta Magna.
Ao projeto nao foram oferecidas emendas no
prazo regimental.
11- Parecer
O Projete de Lei da Ci!mara n!l 5/97 apenas
ajusta o tempo de permanência obrigatória inicial, na
Secretaria de estado, dos servidores das carreiras
de Oficial de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria. Com essa providência, readquire a Administraçi!o do Serviço Exterior Brasileiro a agilidade necessária para a distribuiçi!o de seus funcionários de
acQrdr;> com a necessidade do serviço, sem que
ocorra retençi!o demasiada, em termos d~ tempo,
dos Oficiais e Assistentes de recrutamento recente.
Ao término do biénio, ademais, está cumprida a exigência geral oa Lei n!l 8.112/90, art. 20, relativa ao
estágio probatório, em que se afere a aptidão do servidor às funções a que se habilitou por concurso e
para cujo desempenho é, por dois anos, provado.
Conforme aos requisitos constitucionais, o projeto em tela ajustar-se ao quadro legal vigente, decorre de proposta tecnicamente correta e regimentalmente exala, não acarretando tampouco qualquer
aumento de despesa com pessoal.
Tendo em vista as considerações aqui trazidas
a análise, voto favoravelmente à aprovaçao do Projeto de Lei da Câmara n!l 5/97, nos termos em que
se encontra lavrado.
Sala das Comissões, 16 de abril de 1997. Bernardo Cabral, Presidente- Ramez: Tebet, Relator- Júnla Marise -Regina Assunçilo -Jefferson
Péres - lris Raz:ende - José Eduardo Outra - Romeu Tuma - José F~aça - Francelina Pereira Bailo Parga - Élcio Alvares - Roberto Freire Antonio Cartas Valadares -Lúcio Alcântara -Sebastlilio Rocha.

LEGISLAÇÃO CITADA
Anexada peta Secretaria-Geral da
Mesa do Senado Federal

LEI Nº 8.112- DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990
Dispõe sobre o regime juridlco dos
Servidores Públicos Civis da Uniilo, das
autarquias e das fundações públicas federais
O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 20. Ao entrar em exercfcio, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por perlodo de 24 (vinte e
quatro) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliaçi!o para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores:
I -assiduidade;
11 - disciplina;
III -capacidade de iniciativa;
IV - produtividade;
V - responsabilidade.
§ 12 4 (quatro) meses antes de findo o perlodo
do estágio probatório, será submetida à homologaçi!o da autoridade competente a avaliaçi!o do desempenho do servidor, realizada de acordo com o
que dispuser a lei ou o regulamento do sistema de
carreira, sem prejulzo da continuidade de apuraçi!o
dos fatores enumerados nos incisos I a V deste artigo.
§ 22 O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao
cargo anteriormente ocupado, observado o disposto
no parágrafo único do art. 29.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Sobre a mesa, projetas que serão lidos pelo
Sr. 12 Secretário, em exerclcio, Senador Carlos Patroclnio.
sao lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 71, DE 1997COMPLEMENTAR
Regulamenta o parágrafo único do
art. 79 da Constituição Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O Vice-Presidente da República terá as
seguintes atribuições:
I - atuar como conselheiro do Presidente da
República quanto ao projetas do Governo e a quaisquer assuntos referentes á administraçao pública federal;
11 - manter o Presidente informado dos assuntos relevantes de que tiver conhecimento;
III - buscar estar sempre atualizado e familiarizado com os negócios da Naçi!o, de modo a poder
preparar-se para a tomada de decisões, caso venha
a substituir o Presidente da República, temporária ou
definitivamente;
IV - representar o Presidente em atos ou cerimOnias, sempre por ele indicado;
'
V - assessorar o Presidente no estudo e preLQª@-~<>_da men~gem ~ plano de governo a serem

-------------------------------------------------~------------------------------------------
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encaminhados ao Congres..'lO Nacional, nos termos
do art. 84, inciso XI, da Constituição; e
VI - sugerir ao Presidente a adoção de medidas que julgue indispensáveis à segurança do Estado.
Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 32 Revogam-se as disposições em centrário.
Justificação

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
1988
Art. 79. Substituirá o Presidente, no caso de
impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o VicePresidente.
Parágrafo único. O Vice-Presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o Presidente
sempre que por ele convocado para missões especiais.

O parágrafo único do art. 79 da Constituição
Federal dispõe que "o Vice-Presidente da República,
além de outras atribuições que lhe forem conferidas
por lei complementar, auxiliará o Presidente, sempre
que por ele .for convocado para missões especiais".
(A ComisslJo de Constituiçao, Justiça
(grifamos).
e Cidadania)
O objetivo principal da existência do cargo de
PROJETO DO SENADO N2 72, DE 1997
Vice-Presidente da República vem a ser a eventual
substituição do Presidente no comando supremo do
Institui a remiçlllo de aforamentos
Pais. Este principio esteve sempre firmado em toconatltuldos em terrenos de marinha lodas as Constituições brasileiras, e também nas escalizados nos limites de ilhas litorâneas,
trangeiras. Dai resulta a relevância da identidade
sedes de capitais, mediante as condições
que deve haver entre ambos, devendo, mesmo, ser
que estabelece.
o Vice-Presidente visto como um continuador da poO Congresso Nacional decreta:
litica e diretrízes assumidas pelo Presidente, jaArt. 12 O Poder Executivo concederá a remição
mais adotando com este uma posição conftitante.
de aforamentos constituldos há mais de dez anos,
Tal fato exige que o Vice-Presidente esteja prepasobre terrenos de marinha e seus acrescidos, situarado a atualizado com relação aos negócios de
dos além da faixa de cem metros da atual orla marlGoverno, sendo salutar receber missões que potima e do raio de mil e trezentos e vinte metros de
derão prepará-lo para o possfvel exerclcio da Preestabelecimentos militares, desde que localizados
sidência.
nos limites de ilhas litorâneas onde se encontrem seEntretanto, por ser o segundo mandatário da
diadas capitais de Estados-membros.
Nação e por representar a continuação da obra poliParágrafo único. O requerente deve comprovar o
tica do primeiro, ele não pode exercer funções perpreenchimento simultâneo das seguintes condições:
manentes. Embora relevantes, as suas missões deI - nao estar em débito com a Fazenda Nacioverão ser sempre transitórias, devendo ter como
meta principal, justamente, a substituição eventual
nal;
do primeiro mandatário -razão primeira do seu car11 -:- nao possuir, no mesmo perímetro, outro
go. As outras funções devem se restringir ao assesimóvel com finalidade residencial ou comercial;
soramento e auxilio ao Chefe da Nação. Em razão
III - nao dispor de renda anual equivalente a
disso, decidimos estabelecer como atribuições do
duas vezes o valor do domlnio pleno e das benfeitoVice-Presidente aquelas em que ele atue basicarias existentes do imóvel.
mente como conselheiro do Presidente, sem funções
Art. 2~ A remição far-se-á mediante o pagarotineiras que contrariariam o espirita norteador do
mento da importância correspondente a vinte por
objetivo principal do seu cargo.
cento do valor do domlnio pleno e das benfeitorias
Por essas razOes, e no escopo de regulaapurado mediante avaliação administrativa pmcedimentar o citado preceito constitucional, esperamos
da com a interveniência obrigatória da Procuradoria
que nossos ilustres pares acolham a presente proda Fazenda Nacional.
posta.
- ----- -Parágrafo único. O valor a que alude este artiSala das Sessões, 23 de abril de 1997. -Sego pode ser dividido em até dez parcelas mensais,
nador Júlio Campos.
iguais e sucessivas.
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Art. 3" Esta lei entra em vigor na ciata J~ sua
publicação.
Art. 42 Revogam-se as disposições em contrário, inclusive o art. 90 da Lei nl! 7 .450, de 23 de dezembro de 1985.
Justificação
Grande é o número dos chamados "terrenos de
marinha", sujeitos ao regime de aforamento em toda
a costa brasileira. Mas é sobretudo nas capitais situadas em ilhas litorâneas que esse regime quase
ancestral de concessão de uso de imóveis públicos
avulta e adquire proporções pouco compatrveis com
a politica habitacional que se pretende implantar no
Pais.
Sujeitos ao pagamento de uma taxa anual de
ocupação - denominada taxa foreira, ou simplesmente "foro" -, os detentores desses terrenos investem-se numa obrigação perpétua para com a União,
o que não faz mais sentido modernamente, sobretudo se considerarmos o baixo padrão de renda dessas populações.
O Código Civil, em seu art. 693, prescreve que
todos os aforamentos, salvo acordo entre as partes,
são resgatáveis após o decurso de certo lapso de
tempo, não sendo admissivel que o Poder Público
intente eximir-se da norma que promulgou para a regência dos contratos pnvados.
Os tempos mudaram. A enfiteuse é hoje considerada um contrato caduco e medievalesco. Portanto nao há mais sentido, sobretudo se considerado
alto teor das politicas sociais. de manter-se o Estado
como caudatário de rendas vitalicias á custa da população carente .•
O instituto da remição existe exatamente para
quebrar esse vinculo vicioso e odioso, até. Por seu
intermédio, e mediante determinadas condições, o
arrendatário se exonera da obrigação de pagamento
de foro, emancipando-se. em definitivo, da condição
de devedor perpétuo e adquirindo plena autonomia
sobre o dominio do imóvel que ocupa.
O presente projeto de lei objetiva precipuamente institui o direito de remição de aforamento nos terrenos de marinha situados no perímetro das ilhas litorâneas que sirvam de sede a capitais de Estados
Federados.
Evidentemente que, num primeiro passo e resguardado eventuais interesses da União, o projeto
não busca uma incidência universal. Assim, é que
estabelece certas condições, de sorte a benefi_ciar
exclusivamente aqueles ocupantes de baixa renda,
que nao sejam proprietários de outro imóvel na mesma área.
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'Acrescente-se ainda que essa remição não
ocorrerá a titulo gracioso, mas mediante o pagamento de taxa equivalente a 20% do valor do imóvel e
das benfeitorias, o que importará significativo aperte
de recursos aos cofres públicos.
A configuração do projeto não deixa dúvidas de
que serão virtualmente beneficiadas as populações
pobres residentes nas cidades de São Luiz, Vitória e
Florianópolis e naquelas que, contlguas, localizamse na mesma base geográfica.
Estamos certos de que, pelos seus elevados
objetivos sociais, e pela exigência de condições que
asseguram a identificação de seus efeitos, preservados os interesses patrimoniais da União, o presente
projeto de lei merecerá a honrosa aprovação dos
ilustres Pares.
Sala das Sessões, 23 de abril de 1997. -Senador Edlson Loblo.
LEI N.2 7.450, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1985

Altera a leglslaçao trlbutiria federal,
e di outras providências.
Art. 90. Fica autorizada a remição dos aforamentos constituidos há mais de 10 {dez) anos, sobre
terrenos de marinha e seus acrescidos, situados
além da *';!ixa de 100m (cem metros) da atual orla
marltima e do raio de 1.320m (mil trezentos e vinte
metros) de estabelecimentos militares.
Parágrafo único. Será concedida a remição se
satisfeitas, conjuntamente, as seguintes condições:
a) tratar-se de zona especificada em ato do Ministro da Fazenda;
b) ser o foreiro titular de unidade autónoma de
ediflcio em condominio regulado pela Lei n!! 4.591,
de 16 de dezemoro de 1964.
Código Civil
Art. 693. Todos os aforamentos, inclusive os
constituidos anteriormente a este Código, salvo
acordo entre as partes, são resgatáveis 10 (dez)
anos depois de c6nstituidos, mediante pagamento
de um laudêmio, que será de 2,5% (dois e meio por
cento) sobre o valor atual da propriedade plena, e de
10 (dez) pensões anuais pelo foreiro, que não poderá no seu contrato renunciar ao direito de resgate,
nem contrariar as disposiÇões imperativas deste Capitulo.
'
• Artigo com redação determinada pela Lei n!!
§.8~7. ~ 23 de n~vembro de 1972.
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• Vide 3rt. 550.
• Vide Decreto nl! 22.785, de 31 de maio de
1933, que veda o resgate dos aforamentos de terre~::-? :""rtenc;entes ao domfnio da União.
• Vide Decreto nl! 9.760, de 5 de setembro de
1946, que dispõe sobre os bens imóveis da União
(arts. 103 e 122).
• Vide Súmula 170 do STF.
• Vide art. 900 do Código de Processo Civil.

(A Comi~o de Constituição, Justiça e Cidadania- Decisão Terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 73, DE 1997

Proibe a contrataçlo, pela Unilo,
suas autarquias, fundações, émpresas
públicas e sociedades de economia mista, de pessoas tisicas ou juridicas que tenham cometido atos ou omissões favoráveis a regime ou ações de dlscrimlnaçlo
racial, crimes contra a ordem econ6mica
ou tributária, atos que visem ou possam
levar i formaçlo de monopólio ou à ellminaçlo da concorrência e dano ambiental nlo reparado, e di outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica proibida a contratação, sob qualquer modalidade, pela União, suas autarquias, fimdações, empresas públicas e sociedades de economia mista de pessoa tisica ou jurldica, que, diretamente ou por associado, controlador, acionista majoritário ou empresa coligada, notoriamente, tenha cotribuldo, incent'vado, participado por ação ou omissão ou, de qualquer forma, apoiado ou estimulado
regime ou açOes de discriminação racial, no Brasil
ou no exterior.
§ 12 A comprovação dos atos de que trata este
artigo será feita, perante o responsável pelo contratante, por documentação, fornecida por organismos
nacionais ou internacionais de reconhecida reputação e idoneidade, e encaminhada por:
I -cidadão brasileiro;
11 - associação ou entidade legalmente constitufda e em funcionamento regular há pelo menos um
ano;
III - partido politico com representação no Congresso Nacional;
IV- Ministério Público da União;
V - Mesas do Congresso Nacional, do Senado
Federal, da Câmara dos Deputados, de suas Comis-
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-SOes ou deputado federal ÕÜ senador em exerclcio
de mandato eletivo.
§ 22 A entrega de documento que se presuma
comprobatórios dos atas definidos no c:aput deste
artigo suspende, a partir da identificação e confirmação da sua origem e da reputação e idoneidade do
órgão emissor, todos os procedimentos administrativos de contratação a partir da data de recebimento,
devendo ser instaurado procedimento administrativo
para processamento e julgamento da tiDicidade da
conduta, em face desta lei, assegurados contraditório e a ampla defesa.
§ 32 Das decisões que suspendam os procedimentos administrativos de contratação e que julguem a pessoa tisica ou jurfdica incursa nos atos
definidos nesta lei cabe recurso à instância administrativa superior, sem efeito suspensivo.
§ ~ O descumprimento do procedimento previsto neste artigo leva à nulidade do ato e à responsabilização administrativa, civil e criminal da autoridade responsável.
§ 5!! A proibição de que trata este artigo é definitiva, e persiste, contra os diretamente envolvidos,
mesmo sob outra situação jurldica, razão social ou
atividade, somente sendo vencfvel pela demonstração da adoção, no caso de ato ou omissão que não
tenha sido de sua responsabilidade direta, de medida efetiva de superação ou reparação dos seus efeitos e de punição dos responsáveis.
Art. 22 Fica proibida a contratação, pela União
e demais entidades definidas no artigo anterior, de
pessoas tisicas ou jurldicas que tenham, diretamente ou por preposto, associados, controladores, acionistas majoritários ou empresas coligadas, cometido
atos que configurem crime contra a ordem económica ou tributária ou que visem ou possam levar à criação de monopólio ou limitação da livre concorrência,
nos termos da legislação brasileira.
Parágrafo único. Aplica-se, no caso deste artigo, no que couber, o procedimento previsto no artigo
anterior, subsistindo esta proibição pelo perfodo de
vinte anos a contar da data do fato.
Art. 32 Fica também proibida a contratação,
pela União e demais entidades definidas no art. 12,
das pessoas tisicas ou jurldicas e demais entidades
previstas nesta Lei que tenham cometido ato ou
omissão de que tenha resultado dano ambiental grave, no Brasil ou no exterior, não completamente reparado.
§ 1!! Aplica-se para os fins deste artigo, o procedimento previsto no art. 1!! desta Lei, subsistindo a
proibição pelo tempo necessário à completa repara-
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ção ambiental ou, no caso da impossibilidade de
fazê-lo, de fonna definitiva.
§ 2.2 A detenninação da extensão e reparebilidade do dano ambiental ocorrido no Brasil ~rá feita
pelo órgão federal competente para assuntos ambientais, e, se ocorrido no exterior, por documentação de organismo de reconhecida reputação e idoneidade, sujeita, neste caso, à homologação pelo órgão federal competente.
Art. 4.1! As proibições previstas nesta Léi são
extensiveis a todas as modalidades operacionais de
desestatização, se não concluidas, previstas pela
Lei n.l! 8.031, de 12 de abril de 1990, e alterações
posteriores, inclusive as veiculaóas por medida provisória.
Art. 511 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6.1! Revogam-se as disposições em contrário.

Justlflcaçlo
A Constituição Federal em vigor trouxe, no
caudal de suas expressivas conquistas, vigorosas
disposições sobre o racismo, sobre o exercicio pernicioso da atividade empresarial e sobre o meio ambiente.
O racismo encontrou, na nossa Carta Politica,
a necessária resposta à repulsa e condenações
mundiais que vinha e vem sofrendo. A dignidade da
pessoa humana, de que a discriminação racial é algoz, é preliminannente erigida como fundamento da
República Federativa do Brasil (art. 12, III}; o combate ao preconceito de origem, raça e cor é dado como
objetivo fundamental {art. J!!, IV}; o racismo é repudiado na ordem internacional {art. 4.1! VIII}; as distinções "de qualquer natureza" são proibidas, pelo principio da isonomia {art. 511, caput); a prática do racismo foi finnada como crime inafiançável e imprescritivel, sujeito à pena de reclusão {arl 511, XLII), além de
pennear outros tantos dispositivos constitucionais.
As práticas desleais, predatórias ou ultrapassadas de gestão empresarial conhecem condenação
expressa no capitulo referente aos principias gerais
da atividade económica, onde, como fundamentais
do Pais, despontam a livre iniciativa, a justiça social,
a livre concorrência, a defesa do consumidor e a defesa do meio ambiente {art. 170}. Também são condenados o abuso do poder económico (art. 173, §
4.1!) que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros, além de sujeitar a pessoa juridica, sem prejulzo da responsabilidade individual dos seus dirigentes, à responsabilização por atos praticados contra a
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ordem económica e financeira e contra a economia
popular {arl 173, § 511}. O art 174 dá ao Estado o
poder de agente nonnativo e regulador da atividade
económica fiscalizando e incentivando para todo o
setor e planejando para o setor público.
Ao meio ambiente foiâeâicado capitulo especial -o Capitulo VI do Titulo VIII. Além de a atividade empresarial estar sujeita ao principio da defesa
do meio ambiente, confonne já demonstramos, é assegurado a "todos" o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo imposto ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
Nesse universo, a função estatal é relevante e
indispensáveL
Como o aparelho estatal, que tem no topo a
estrutura federal, e de certa fonna balizador das condutas das demais entidades politicas, como Estados,
Distrito Federal e Municipios, incumbem à União as
ações mais contundentes e mais significativas da
decisão governamental de cumprir e fazer cumprir
tais principias constitucionais.
Nessa linha é que estamos propondo o presente projeto de lei. Com ele, visamos a impedir a contratação, pela União, suas autarquias, fundações,
empresas públicas e sociedades de economia mista,
de pessoas tisicas ou juridicas, ou ligadas a elas,
que tenham, em sua atuação nacional ou internacional, fi:lrido esses relevantes valores de nossa Constituição, por ação ou por omissão.
Essa proibição é extensivel, di-lo o art. 4.1! da
proposição, a todos os modelos operacionais do programa de desestatização. E aqui pretendemos atingir, diretamente, detenninada situação que poderá
ocorrer no processo de privatização da Companhia
Vale do Rio Doce.
A importância estratégica e o enonne património dessa empresa fazem com que, no momento em
que o Governo se prepara para implementar a sua
privatização, olhares mais atentos se detenham nesse processo, tendo em vista suas conseqOências
não apenas no plano politico e económico, mas também do ponto de vista sociaL Afinal, se a justificativa
para a sua alienação se faz sob a égide da modernização de nossas estruturas produtivas, não faz sentido que ela favoreça empresas ou grupos internacionais com notória ficha corrida de desrespeito aos
principias fundamentais que regem as relações comerciais e, sobretudo, as relações entrê os homens.
Infelizmente, porém, são concretas as ameaças de
que isso possa ocorrer no caso da CVRD.

--------
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Uma das empresas concorrentes na licitação
da Companhia Vale do Rio Doce, e com grandes
possibilidades de vencê-la, dado o seu poderio, é a
multinacional Anglo American, com sede em Londres. Ocorre que essa empresa tem se tomado nos
últimos anos, em razão de sua atuação no campo
politico e económico, uma espécie de pária internacional. O principal motivo disso foi seu apoio inconteste ao regime do apartheid na África do Sul, desrespeitando o boicote internacional decretado pelas
Nações Unidas e violando não somente resoluções
da ONU, mas também convenções internacionais de
que o Brasil é signatário - e que por isso têm força
de lei - em especial a Convenção Internacional pela
Eliminação da Discriminação racial, das Nações Unidas, e a Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho, que trata da discriminação no mercado de trabalho. Além disso, tal atuação também
está em desacordo com diversas cláusulas de nossa
Constituição Federal, quais sejam os artigos que citamos acima.
Longe de ser um ato meramente simbólico, o
apoio da poderosa Anglo American e de outras empresas de mesmo porte foi o que permitiu ao governo racista sul-africano uma sobrevida que, de outro
modo, não seria passivei. Pode-se medir a conseqüência pelo número de casos de assassinatos, torturas e outras atrocidades sofridas pelos negros e
opositores polfticos naquele pais durante os últimos
anos de um regime que poderia ter acabado muito
antes, não fosse a criminosa cumplicidade de grupos
que, como a Anglo American, sempre se posicionaram em favor da manutenção da supremacia branca.
Mas não se resumem a isso as restrições a
essa empresa. Além de apoiar o apartheid, a Anglo
American é suspeita de ter colaborado com o governo sul-africano na desestabilização politica dos paises chamados "linha de frente" -dentre eles, Angola
e Moçambique - dando apoio financeiro à guerrilha
contra-revolucionária para a aquisição de armamentos e infra-estrutura bélica. Como não bastasse, a
Anglo American foi considerada culpada, em diversos palses, por infringir a legislação anti-truste, praticando o monopólio da produção e comércio de ouro
e diamantes. Por esse motivo, seu principal dirigente, Nicholas Oppenheimer, há muitos anos não pode
pisar em território norte-americano, sob pena de ser
imediatamente preso.
Num momento em que a sociedade brasileira
começa a tomar consciência crescente de seus problemas sociais e raciais, inclusive discutindo a reformulação de sua legislação visando a tomar mais efi-
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cientes os mecanismos de enfrentamento do racismo e do preconceito racial, bem como a possibilidade de estabelecer compensações para os grupos
historicamente discriminados, é no minimo um contra-senso permitirmos que se aposse de nossa estatal mais lucrativa um grupo internacional que se
comprometeu ativamente com o mais execrado regime do mundo contemporâneo. Ao mesmo tempo, a
condenação de que tal grupo foi objeto no mais alto
foro do comércio internacional é motivo suficiente
para tomar indesejável a sua presença em nosso
Pais.
Por tudo isso, permitimo-nos confiar na aprovação do presente projeto de lei neste Parlamento,
uma forma direta de assegurarmos respeito a fundamentais principias constitucionais e humanos e indireta de expurgarmos da atuação no Brasil uma empresa poderosa que carrega a mancha indelével da
atuação racista e contrária aos direitos humanos.
Sala das SeSSOes, 23 de abril de 1997. -Senador Abdlas Nascimento.
LEGISLAÇJ!.O CITADA

LEI N28.031, DE 12 DE ABRIL DE 1990
Cria o Programa Nacional de Desestatizaçlo, e dá outras providências.

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municipios
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
III -a dignidade da pessoa humana;
Art. 32 Constituem objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil:
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
Art. 4º A República Federativa do Brasil regese nas suas relações internacionais pelos seguintes
principias:
VIII -repúdio ao terrorismo e ao,racismo;
Dos direitos e deveres individuais e coletivos

..
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êaCJCJ5 dontr.! a oi"dem econOmica e financeira e conArt. 5" Todos são iguais perailt'e a lei, ·sem o•stinção de qualquer natureza, garantindo-se aos bratra a economia popular.
sileiros e aos estrangeiros residentes no Pafs a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdaArt. 174. Como agente nonnativo e regulador
de, à segurança e à propriedade, nos termos seguinda atividade econOmica, o Estado exercerá, na fortes:
ma da lei, as funções de fiscalizaçao, incentivo e pia····························································-········-··-·- nejamento, sendo este detenninante para o setor púXLVIl - não haverá penas:
blico e indicativo para o setor privado.
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos tennos do art. 84, XIX;
TiTuLO VIII
b) de caráter perpétuo;
c) de trabalhos forçados;
CAPITULO VI
d) de banimento;
e) cruéis;
['.rt. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de u!io comum do
Dos Prlncfplos Gerais da
povo e essencial à sadia qualidade de vida, imponAtlvldade Económica
do-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
Art. 170. A ordem econOmica, fundada na valodefendê-lo e preservà-fo para as presentes e futuras
rização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem
gerações.
por fim assegurar a todos existêncil digna, confonne
§ 12 Para assegurar a efetividade desse direito,
os ditames da justiça social, observados os seguinincumbe ao Poder Público:
tes princfpios:
- I - preservar e restaurar os processos ecológiI - soberania nacional;
cos essenciais e prover o manejo ecológico das es11 - propriedade privada;
pécies e ecossistemas;
III -função social da propriedade;
11 - preservar a diversidade e a integridade do
IV -livre concorrência;
património genético do Pafs e fiscalizar as entidades
V -defesa do consumidor;
dedicadas à pesquisa e manipulaçao de material geVI -defesa do meio ambiente;
nético;
VIl - redução das desigualdades regionais e
III - definir, em todas as unidades da Federasociais;
ção, espaços territoriais e seus componentes a seVIII - busca do pleno emprego;
rem especialmente protegidos, sendo a alteração e a
IX - tratamento favorecido para as empresas
supressão pennitidas somente através de lei, vedabrasileiras de capital nacional de pequeno porte.
da qualquer utilização que comprometa a integridade
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre
dos atributos que justifiquem sua proteçao;
exercfcio de qualquer atividade económica, indeIV - exigir, na fonna da lei, para instalação de
pendentemente de autorização de órgãos públicos,
obra
ou
atividade potencialmente causadora de sigsalvo nos casos previstos em lei.
nificativa degradação do meio ambiente, estudo préVIO--de 11Tij5ãê'fõãl'fibienfãJ; ãquê seaãfãpUblicidade;
Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta
V - controlar a produção, a comercialização e
Constituição, a exploração direta de atividade econoo
emprego
de técnicas, métodos e substâncias que
mica pelo Estado só será pennitida quando necessácomportem
risco para a vida, a qualidade de vida e o
ria aos imperativos da segurança nacional ou a relemeio ambiente;
vante interesse coletivo, confonne definidos em lei.
VI - promover a educação ambiental em todos
os nfveis de ensirio e-a ccfnsciéntiZaÇâõ pública para
§ 4S! A lei reprimirá o abuso do poder econOmia preservaçao do meio ambiente;
co que vise à dominação dos mercados, à eliminaVIl - proteger a fauna e a flora, vedadas, na
ção da concorrência e ao aumento arbitrário dos luforma
da lei, as praticas que coloquem em risco sua
cros.
função ecológica, provoquem a extinçao de espécies
§ 5" A lei, sem prejufzo da responsabilidade inou submetam os animais a crueldade. •
dividual dos dirigentes da pessoa jurldica, estabele§ 22 Aquele que explorar recursos minerais fica
cerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às puniobrigado a recuperar o meio ambiente degradado,
ções compatrveis com sua natureza, nos atas prati-
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de acordo com soluçllo técnica exigida pelo órgão
público competente, na forma da lei.
§ 3!! As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas tisicas ou juridicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigaçao de reparar os danos causados.
§ 4º A Floresta Amazõnica brasileira, a Mata
Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira sao patrimõnio nacional, e sua
utilizaçao far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservaçao do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.
§ 52 São indisponlveis as terras devolutas ou
arrecadadas pelos Estados, por açOes discriminatórias, necessánas à proteçllo dos ecossistemas naturais.
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menl.us Públicos e Fiscalizaçao, ficando a mesma
assim constitulda:
Titulares
Senador Ney Suassuna
Senador Flaviano Melo
Senadora Marluce Pinto
·senaoor Canos Bezerra
Senador Onofre Quinan
.. Senador Jader Barbalho
Suplentes
Senador Casildo Maldaner
Senador Fernando Bezerra
Renovo. na oportunidade, votos de apreço e
consideraçao. - Senador Jader Barbalho, Lider do
PMDB.

§ 6'! As us1nas que operem com reatar nuclear
OF. NJ! 0725-L-PFU97 Brasllia, 22 de abril de 1997
deverão ter sua localizaçao definida em lei federal,
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
sem o que não poderão ser instaladas.
...........................................................................~-~~-~Jair Soares deixa de fazer parte, como membro su(As Com1ssões de Assuntos Económicos e
plente, da Comissão Mista destinada a emitir parede Constituiçflo, Justiça e Cidadania, cabendo a
cer à Medida Provisória n.2 Üi59~12, de 15 de abril
esta última a decisflo terminativa.)
de 1997, que "altera a legislaçllo do imposto de renda e da contribuiçao social sobre o lucro", assuminO SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
do sua vaga o Deputado Aroldo Cedraz.
- Os projetas lidos serão publicados e remetidos às
Atenciosamente, Deputado Inocêncio OliveiComiss6es competentes.
ra,
Uder
do PFL.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garfos Magalhães)
O
SR.
PRESIDENTE (AntOnicl Car1os Magalhaes)
-SObre a mesa, oficias que serão lidos pelo Sr. 12
-Serão feitas as substituições solicitadas.
Secretário, em exerci cio, Senador Carlos Patrocinio.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
sao lidos os seguintes
Sr. 12 Secretário em exerclcio, Senador Carlos Patroclnio.
OFICIO N2 105/97
Brasllia, 22 de abril de 1997
Senhor Presidente,
1:: lido o seguinte
Indico a Vossa Excelência, nos termos regiREQUERIMENTO N2 279, DE 1997
mentais, para compor a Comissão de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalizaçao, o Senhor Deputado
Senhor Presidente,
Paulo Cordeiro (PTB/PR), na qualidade de suplente,
Requeiro, nos termos do art. 210, item 2, do
em substituiçao ao Deputado Albérico Cordeiro
Regimento Interno do Senado Federal, seja transcri(PTB/AL).
to no Diário do Senado Federal, para que conste
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protesdos Anais, o artigo intitulado "Orçamento austero e
tos de estima e apreço. - Deputado Paulo Heslanestabilidade", publicado no jornal Folha de S.Paulo,
der, Líder do PTB.
ediçao do dia 20 de abril de 1997, de autoria do Senador Antonio Carlos Magalhães.
OF. GLPMDB N2 150/97Brasilia, 22 de abril de 1997
Sala das Sessões, 23 de abril de 1997. -SeSenhor Presidente,
nador Gilberto Miranda.
Nos termos reg1mentais, comunico a Vossa ExO SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhaes)
celência a Indicação do Senador Onofre Quinan
-De acordo com o art. 210, § 12, do Regimento Intercomo membro ntular, em substituiçao ao Senador
no, o requerimento será submetido à Comissão DireMauro Miranda na Comissão Mista de Planos, Orçatora para parecer.
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O SR PRESiDENTE (Antonio Carlos M<igalhaes)
- O Projeto de Lei da Câmara n2 5, de 1997 (n2
2.576/96, na Casa de origem), cujo parecer foi lido
anteriormente, ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis, a fim de receber emendas, nos tennos do
art. 235, 11, d, do Regimento Interno, combinado com
o art. 4!! da Resolução n!! 37, de 1995, do Senado
Federal.
O SR PRESIDENTE (Antonio Garlos MagalhAes)
-A Presidência recebeu o Aviso n2 60, de 1997, de
14 do corrente, do Ministro de Estado do Trabalho,
comunicando a realização em Genebra, Sulça, da
octogésima quinta Reunião da Conferência Internacional do Trabalho, no perldodo de 3 a 19 de junho
do corrente ano, e consultando sobre o interesse
desta Casa em indicar representante para participar
do referido evento, na condição de Observador Parlamentar, integrando a Delegação Oficial do Brasil,
com Onus para o Senado Federal. ( Diversos n!!. 22,
de 1997)
O expediente vai á Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos MagalhAes)
-A Presidência recebeu o Aviso n!! 170, de 1997, de
11 do corrente, do Presidente do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia da Decisão n!!
164/97, adotada pelo referido Tribunal na Sessão
Ordinária do Plenário de 09 de abril do corrente ano,
bem como dos respectivos Relatório e Voto que a
fundamentam, atendendo á solicitação da Comissão
Temporária do Senado Federal destinada a investigar as obras não concluldas custeadas pela União.
O expediente será anexado ao processado do
Requerimento~ 651, de 1995, e, em cópia, ao processado do Diversos n!! 1, de 1996, que vai á Comissão de Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de
emendas ao Projeto de Resolução n2 47, de 1997,
que autoriza o Estado de Alagoas a contratar operação de crédito sob a forma de Termo Aditivo de Rerratificação ao Contrato de Abertura de Crédito, celebrado em 1O de dezembro de 1996, junto á Caixa
Económica Federal.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será inclulda na Ordem do Dia da
sessão deliberativa ordinária do dia 29 próximo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos MagalhAes)
- A Presidência comunica aos Srs. Senadores que,
em aditamento à pauta prevista para o próximo dia
29, agendou as seguintes matérias:
Projeto de Decreto Legislativo n!! 24, de 1997; e
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Prujeto de Resolução n247, de 1997.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória nl! 1.549-29,
adotada em 15 de abril de 1997 e publicada no dia
16 do mesmo mês e ano, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras providências.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 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
Titulares

Suplentes
PFL

José Bianco
Waldeck Omelas

Francelina Pereira
Joel de Hollanda
PMDB
GersonCamata
Cartas Bezerra

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

PSDB
Artur da Távola

Teotonio Vilela Filho

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

Sebastião Rocha

PTB
Emília Fernandes

Valmir Campelo

DEPUTADOS
Suplentes

Titulares

PFL
Mendonça Filho
Vilmar Rocha

Mauricio Najar
Alexandre Ceranto

Bloco (PMDB/PSD/PSL)
Gonzaga Mota
Genésio Bernardino

lvandro Cunha Lima
Pedro Yves
PSDB

Roberto Santos
Franco Montoro
Bloco (PT/PDTIPCdoB)
José Machado

Neiva Moreira
PPB

Eurico Miranda
Gerson Peres
De acordo com a Resolução n21, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:

---------------------------------
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Dia
Dia
Até

23-4-97 - designação da Comissão Mista
24-4-97 - instalação da Comissão Mista
21-4-97 -prazo para recebimento de emendas
e para a Comissão Mista emitir o
parecer sobre a admissibilidade
Até 30-4-97 - prazo final da Comissão Mista
Até 15-5-97 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães} - Será feita a devida comunicação á Câmara
dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Terminado o periodo destinado ao Expediente.
Passa-se á

ORDEM DO DIA
Item n!!1:
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DO SENADO
N2 207, DE 1995
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nl!
207, de 1995, de autoria do Senador Júlio
Campos, que altera dispositivos do Decretolei nl! 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Código Penal, e determina outras providências (trabalho escravo), tendo
Parecer sob nl! 76, de 1997, da Comissão
Diretora, oferecendo a redação do vencido.
(Em virtude de adiamento)
A matéria constou da Ordem do Dia da sessao
deliberativa de 18 de março, quando teve a sua discussão adiada para o dia 30 do corrente. Posteriormente, no dia 10 de abril próximo passado, foi lido e
aprovado o Requerimento nl! 258, de 1997, solicitando a antecipação da apreciação da matéria para a
sessao de hoje.
A Presidência esclarece ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas á proposição até o encerramento da discussao.
Há sobre a mesa, porém, emenda que será
lida pelo Sr. 12 Secretário em exercicio, Senador
Carlos Patroclnio.
É lida a seguinte:
EMENDA
(de plenário)

Oferecida ao Substitutivo ao Projeto
de Lei do Senado n!! 207, de 1995, que altera diapositivos do Decreto-Lei n!! 2.848,
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de 7 de dezembro de 1940- Código Penal, e detennina outras providências.

EMENDA N21-PLEN
Suprimam-se do Substitutivo ao Projeto de Lei
do Senado nl! 207, de 1995:
I -as referências aos arts. 197, 203 e 207 do
Decreto-Lei nl! 2.848, de 7 de dezembro de 1940Código Penal; e
11 - os arts. 22 a 52
Justlflcaçio
Com a presente emenda pretendemos que o
Substitutivo seja reexaminado pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, uma vez que, em
nosso entendimento, as alterações introduzidas no
Código Penal pelos artigos aos quais sugerimos supressão não se coadunam com as demais disposições do Código e nem obedecem á boa técnica legislativa.
Sala das SessOes, 23 de abril de 1997. -Senador José lgnácio Ferreira.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Em discussão o projeto e a emenda em turno suplementar. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
A matéria, assim, volta á Comissao de Constituição, Justiça e Cidadania para exame.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Item nl! 2
PROJETO DE LEI DO SENADO Nl! 142, DE 1996
(lncluido em Ordem do Dia nos termos do
art. 172, I, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado n!! 142, de 1996, de autoria do Senador José Eduardo, que estende o
beneficio do seguro-desemprego ao pequeno produtor rural e dá outras providências,
tendo
Parecer favorável, proferido em plenário, Relator: Senador Jonas Pinheiro, em
substituição á Comissao de Assuntos Sociais.
(Em virtude de adiamento)
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa do dia 18, quando teve a sua discussão
adiada para o dia 30 do corrente. Posteriormente, no
dia 1O de abrü próximo passado, foi lido o requerimento antecipando para hoje.
•
Passa-se, assim, á discussao em turno único.
Em discussao.

------ -------------------
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Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário em exercicio, Senador Carlos Patrocinio.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 280, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 279, allnea a, do Regimento
Interno, requeiro o adiamento da discussão dei Projeto de Lei do Senado n.2 142 de 1996, "que estende o
beneffcio do seguro-desemprego ao pequeno produtor rural e dá outras providências", de autoria do Senador José Eduardo Andrade Vieira, a fim de que
sobre ele seja ouvida a Comissão de Assuntos EconOmicos.
Sala das SessOes, 23 de abril de 1997. -Senador José Serra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Assuntos EconOmicos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-A Presidência determinou a elaboração de quadros
comparativos das propostas de emenda à Constituição constantes· dos Itens 3 a 8, bem como das
emendas a elas oferecidas .
Os quadros comparativos se encontram nas
bancadas dos Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

- Item 03:
PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇÃO~ 1, DE 1995

(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição
n% 4, 11, 20 e 65, de 1995, e 7 de 1997)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição n.2 1, de 1995,
de autoria do Senador Esperidiao Amin e
outros Srs. Senadores, que dá nova redação
ao art. 62 da Constituição Federal (adoção
de medidas provisórias), tendo
Pareceres
- proferido em Plenário, da Comissão
Especial criada para examinar as matérias,
Relator: Senador Josaphat Marinho, concluindo pela apresentação da Emenda n.2 1Plen (substitutiva);
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-sob nl' 66, de 1997, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (sobre a
Emenda n.2 1-Plen, da Comissão Especial),
Relator: Senador José Fogaça, favorável à
Proposta de Emenda à Constituição n.2 1, de
1995, nos termos da Emenda n.2 2-CCJ
(substitutiva) que oferece, pela prejudicialidade das Propostas de Emenda à Constituição n% 4, 11, 20 e 65, de 1995, que tramitam em conjunto, e da Emenda n.21-Pien, da
Comissão Especial, vencidos os Senadores
Josaphat Marinho, José lgnácio Ferreira,
Jefferson Péres, Epitácio Cafeteira, AntOnio
Carlos Valadares, Ademir Andrade, com votos em separado dos Senadores Lúcio AIcantara e José Eduardo Outra;
- proferido em plenário, em reexame,
Relator: Senador José Fogaça, em substituição à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, favorável à Proposta de Emenda
à Constituição n.2 1, de 1995, nos termos da
Emenda n.2 3, de Plenário (substitutiva), que
oferece, e pela prejudicialidade das Propostas de Emenda à Constituição n!ls 4, 11, 20
e 65, de 1995, e 7, de 1997, que tramitam
em-conjumõ;e das- Emendas n!ls 1, de Plenário, e 2-CCJ, ambas substitutivas.
A matéria constou da pauta da sessão deliberativa ordinária do dia 16 do corrente.
A Presidência retirou e colocou na Ordem do
Dia de hoje, dai por que concedo a palavra ao Relator da matéria, Senador José Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Como Relator. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, conforme expusemos na última sessão, onde tratamos dessa
matéria, ou seja, na quarta-feira passada, a proposta
de emenda constitucional que estamos apresentando trata de inverter a ordem dos fatores na votação
de medidas provisórias.
Passados quase dez anos da Assembléia Nacional Constituinte, pela primeira vez surge a concreta possibilidade de fazer com que as medidas provisórias venham a cair por decurso de prazo, ou seja,
poderá ter extinta a sua eficácia se, no prazo estabelecido pela Constituição, nao forem votadas pelo
Congresso Nacional. Isso é exatamente o oposto
diametral do que era o decreto-lei, no tempo do regime autoritário.
Esse passo significativo, do portto de vista politico, e importante, do ponto de vista constitucional,
está sendo propiciado graças, inicialmente, ao traba-

---------------
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lho do Senador Josaphat Marinho na Comissão Especial; à decisão politica do Presidente desta Casa,
Senador Antonio Carlos Magalhães; à abertura e à
sensibilidade democrática do Governo e do Presidente da República, que, pela primeira vez, resolve
abrir mao de um poder constitucional e legitimo que
tem, de caràter quase discricionário, que é o poder
de reeditar medidas provisórias.
Hoje, após seqOentes negociações com a Oposição, estamos fazendo um aditamento à emenda
que apresentamos na sessao anterior, em que essa
matéria foi apreciada e discutida.
A mudança que estamos aqui propondo se re- .·
fere basicamente aos arts. 48 e 84 da Constituição.
Após a objeçao levantada pelo Llder da Oposição,
Senador José Eduardo Outra, quanto a um-aspecto
explicito da proposta, que é relativo à extinção de
cargos, aproveitamos, na Integra, emenda do Senador Roberto Freire, acrescentando apenas uma frase, que é produto de uma negociaçao, ou, eu diria,
de uma concessao politica que fez à liderança do
Governo no Congresso, através do Senador José
Roberto Arruda, para que se propiciasse um caminho melhor para o bom senso.
Qual é a modificação à emenda Roberto Freire?
É a de que fica na esfera das prerrogativas do
Presidente da República o poder de, mediante decreto, legislar sobre a extinção de cargos. Como havia uma oposição a que essa legislação fosse total e
absoluta, propusemos - e o Governo aceitou - que
essa prerrogativa, que essa competência privativa
do Presidente seria tao-somente quanto à extinção
de cargos, quando vagos. Portanto, mediante decreto, poderà o Presidente da República extinguir cargos, quando vagos.
Em hipótese nenhuma, em nenhuma situação,
o Presidente da República poderà criar cargos ou
gerar despesas novas que não são do conhecimento
e do domlnio do Congresso Nacional. Portanto, eu
diria que essa é a mudança crucial, substantiva, resultante desse lento, mas eficaz, processo de negociaçao que mantivemos ao longo desses dias.
Por outro lado, a modificação que aqui introduzimos, também resultante de uma emenda sugerida
ao Relator, é a de que - de acordo com a proposta
que apresentamos na sessao anterior, não se estabelecia prazo para a votação do decreto legislativo o prazo para votação de um decreto legislativo que
venha a disciplinar as relações jurldicas decorrentes
de medida provisória que tenha extinta a sua eficácia por decurso de prazo é de 60 dias. O Congresso

l
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deverá ag1r, deverà atuar, trabalhar, deverá mostrar
serviço para disciplinar os atos praticados sob a vigência da medida provisória. E não depois; tao-somente, estritamente sob a vigência da medida provisória, como limite, como balizamento claro e inequlvoco de que, extinta a eficácia, dali para o futuro, nenhum milfmetro, nenhuma virgula, nenhuma
letra, nenhuma linha da medida provisória tem validade jurldica e pode ser aplicada no campo do Direito. Portanto, o cuidado que se tem é com aqueles atos jurldicos que, no campo dos fatos, geram
conseqOências que, muitas vezes, são irrecorrlveis. Um cidadão transfere um bem por ordem de
regras estabelecidas em medida provisória; esse
bem é levado para o exterior; a medida provisória
cai por extinçao de eficácia; como faz o cidadao
para desassinar contratos, para desvendar o que
vendeu, para colocar pasta de dente dentro do tubo
novamente?
Entao, em nome da seriedade e do bom senso,
o § 52 está exigindo que, em 60 dias, o Congresso
discipline essas relações ou as anule, dizendo
como são anuladas. Se não as anular, elas terao
vigência somente - repito, insistentemente, para
que isso seja atentamente percebido pelos Srs.
Senadores - durante a vigência da medida provisória. Extinta a sua eficácia, nada do que ali se prescrevia terà validade. É muito importante registrar
essa diferença.
Do ponto de vista, Sr. Presidente, Srs. Senadores, da proposta anterior, também suprimimos a regra que estabelecia a proibição de confisco, poupança e ativos financeiros, por uma razão muito
simples: isso é proibido pela Constituiçao. t
proibido o confisco de bens, de ativos financeiros, da propriedade de qualquer natureza. Se
uma medida provisória tratar disso, ela é uma
medida provisória nula, porque é rigorosamente inconstitucional.
Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
quero crer que nesta tarde temos tOdas as condições de votar, pois a Emenda Roberto Freire consegue estabelecer as bases para a negociação,
consegue aproximar a vontade da Oposição com a
vontade do Governo, criando as condições para
darmos esse grande passo que V. E~. Senador
Antonio Carlos Magalhães, está propiciando com
sua decisão férrea, firme e decidida de colocar
essa matéria em votação.
Muito obrigado, Srs. Senadores.
É o seguinte o parecer na Integra:

---------------------------
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PARECER DE PLENÁRIO,
DE 23-4-97
Em substituição à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, em
reexame, sobre as Propostas de Emenda
à Constituição n!ls 1, 4, 11, 20 e 65, de
1995, e 7, de 1997, e as Emendas nl!s 1PLEN (Substitutivo) e 2-CCJ (Substitutivo), relativas a medidas provisórias.
Relator: Senador José Fogaça

I - Relatório
É submetido ao exame da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, nos termos do art. 101
do Regimento Interno, o substitutivo apr~sentado
pela Comissão Especial (relator: Senador Josaphat
Marinho), para as Propostas de Emenda à Constituição n% 1, 4, 11, 20 e 65, de 1995, que versam sobre
a questão do estatuto e da prática das medidas provisórias previstas no art. 62 da Constituiçao Federal,
publicado no Diário do Senado Federal, de 20 de
junho de 1996.
A matéria vem sendo objeto de amplo debate
no ãmbito do Congresso Nacional, tanto sob a forma
de projetas de lei como de propostas de emenda à
Constituição. O teor desse debate e sua intensa discussão, ao longo dos últimos oito anos, são amplamente conhecidos, não sendo necessário, pois, voltar a eles.
É o relatório.
li-Análise
Com respeito às escassas regras ora vigentes
em decorrência do art. 62 da Lei Maior, o projeto da
Comissão Especial ofereceu um avanço considerável na questão, com fundamento no qual elaborouse um novo substitutivo à Proposta de Emenda à
Constituição o!! 1, de 1995. Esse texto toma como
referência proposta da Comissão Especial O(Emenda de Plenário o!! 1 (Substitutivo) à PEC n!l 1/95) e
as PEC n% 1, 4, 11, 20, 65, de 1995.
A cura do interesse público e da govemabilidade faz da medida provisória um instrumento importante, que nào pode ser subestimado nem supervalorízado. A ação de governo, em um pais da complexidade do Brasil e requerendo que se enfrente, diutumamente, uma gama considerável de questões de
grande diversidade, nao pode ser simplesmente privada do recurso à medida provisória. Deve-se, isso
sim, considerar com realismo a necessidade de rever as condições e formas de sua adoção bem assim os mecanismos de sua apreciação 'í'lo Congres-
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so Nacional. O papel ativo do Congresso no processo de tomada de decisão complexa, em conjunto
com o Poder Executivo, no caso próprio das medidas provisórias, exige que se encontrem formas de
atuação eficiente para o Parlamento, evitando-se o
indesejável desvio em direção à omissão deliberativa ou ao absentelsmo.
Caracteriza-se o substitutivo pelos elementos
seguintes:
a) estende o prazo de vigência de medida provisória para sessenta dias;
b) a apreciação de medida provisória passa a
ser feita separadamente, em cada Casa.
Para que haja um sistema orgãnico de tratamento de medidas provisórias no ãmbito do Congresso Nacional, cabe não apenas rever os enunciados prescritivos da Constituição Federal, mas igualmente as regras internas que o Congresso se deu,
revendo-se a Resolução nl! 1, de 1989, de forma a
adequá-la ao novo modelo. Oe>ssarte anexa-se à
conclusão deste parecer, proposta de a:teração da
referida resolução.
III-Voto
Nos termos das ponderações acima, enuncio
meu voto:
a) pela aprovação da Proposta de Emenda à
Constituição n!l 1, de 1995, na forma do substitutivo
abaixo constante, bem assim pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituiçao n!ls 4, 11,
20 e 65, de 1995, e do substitutivo da Comissão Especial, por estarem todos suficientes e adequadamente contempladas, quando e onde coube, no
substitutivo pelo qual ora se conclui;
b) pela apresentação de projeto de resolução
do Congresso Nacional, regulando a nova sistemática de apreciação de medidas provisórias e revogando a Resolução n!l1, de 1989-CN.
EMENDAN23
(Substitutiva em aditamento)
Altera os arts. 62, 48 e 84 da Constltulçlo Federal.
Art. 1ll Dê-se ao art. 62 da Constituição Federal
a seguinte redação:
"Art. 62 ..................................................
§ 12 As medidas provisórias perderão
eficácia se, na prazo de noventa dias, admitida a prorrogação por igual perlodo, não forem convertidas em lei, deverldo o Congresso Nacional disciplinar as relações jurídicas
delas decorrentes."
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§ 22 O prazo inicial a que se refere o §
12 deste artigo será contado a partir da data
da publicação da medida provisória.
§ 32 Ato do Presidente da República
poderá prorrogar a vigência de medidas provisórias pelo prazo de noventa dias, sendo a
respectiva mensagem encaminhada ao Congresso Nacional.
§ 42 É vedada a reedição, na mesma
sessão legislativa, do todo ou parte de medida provisória que tenha sido objeto de rejeição ou tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.
§ 52 Os atas praticados na vigência de
medida provisória terão validade jurídica
plena; salvo se o Congresso Nacional, no
prazo de sessenta dias, contados da data
da extinção de sua eficácia ou rejeição, promulgar decreto legislativo disciplinando as
relações jurídicas dela decorrentes, nos termos do§ 12.
§ 62 As medidas provisórias terão sua
votação iniciada na Câmara dos Deputados
ou no Senado Federal, observado o critério
de alternância simples.
§ 72 O Congresso Nacional adotará regime especial de tramitação e votação para
as medidas provisórias, cabendo a urna comissão mista de Deputados e Senadores
examiná-tas e emitir parecer, antes de serem apreciadas, em sessão separada, em
cada uma de suas Casas.
§ 8!! Encerrada a votação na casa revisora, que poderá alterar o projeto de conversão apenas por via de supressões, a matéria será encaminhada, se necessário, á comissão mista para a sistematização do texto
final, retomando á mesma Casa no prazo de
5 (cinco) dias, obrigatoriamente, para que o
respectivo Presidente a envie à sanção presidencial.
§ 92 O voto contrário de uma das Casas importará em rejeição da matéria.
§ 1O. É vedada a edição de medidas
provisórias sobre matéria:
I - relativa a:
a) nacionalidade, cidadania, direitos
políticos e direito eleitoral;
b) direito penal;

- -- --c-)- 01'§-anizaçao--de- -Poder-Judiciário e
do Ministério Público, a carreira e garantia
de seus membros;

d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e crédito adicionais,
ressalvado o previsto no art. 167 § 32;

11 - reservada à lei complementar;
III - de competência exclusiva do Congresso
Nacional ou privativa da Câmara dos Deputados ou
do Senado Federal;

IV -já disciplinada em projeto de lei aprovado
pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou
veto por parte do Presidente da República;
V - que contenha dispositivos estranhos à matéria que está sendo objeto da respectiva medida
provisória.

§ 11. Em caso de intemupção das atividades do
Congresso Nacional, independente dos motivos que
determinaram o recesso, ficará igualmente suspensa
a contagem dos prazos a que se refere o parágrafo
12.
Art. 22 As medidas provisórias publicadas até a
data da promulgação desta Emenda continuam em
vigor até deli~ção do Congresso Nacional ou revogação pelo Presidente da República.
Art 32 É revogado o inciso XI do art. 48 da
Constituição Federal e os incisos IX e X passam a
vigorar com a seguinte redaçao:
"Art. 48 ............................................... .
IX - organização judiciária e do Ministério Público da União e do Distrito Federal;
X - criação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado o que
estabelece o art. 84, inciso XXVII, alinea d.

Art. 42 É acrescentado um novo inciso ao art.
84 da Constituição, de número XXVII, renumerando
o atual para XXVIII, e os incisos XXV e XXVI passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 84...................................................
XXV - prover os cargos públicos, na
forma da lei;
XVI - editar medidas provisórias com
eficácia imediata, nos termos do art. 62;
XXVII - dispor, mediante decreto, sobre:
a) organização administratjva do Poder
Executivo ~
·
•
b) transformação de cargos, empregos
ou funções públicas;
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c) criação, estruturação e atribuição
dos Ministérios e órgãos da administração
pública;
d) extinção de funções ou cargos públicos,
quando vagos."
ADITAMENTO A EMENDA Nº 3-PLEN
Oferecida como conclusão do Parecer de Plenário, em substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
em reexame, sobre as Propostas de
Emenda à Constituição n2s 1, 4, 11, 20 e
65, de 1995, e 7, de 1997, relativas a medidas provisórias.
José Roberto Arruda - Sérgio Machado Elcio Alvares - Carlos Patrocinio - Romeu Tuma
- Hugo Napoleão - Edison Lobão - José Agripino - Freitas Neto - João Rocha - Onofre Quinan
-José Bianco -Carlos Wilson - Ludlo Coelho Francelina Pereira -Geraldo Melo.
ADITAMENTO A EMENDA Nº 3-PLEN
Oferecida como conclusão do Parecer de Plenário, em substituição à Comissllo de Constitulçlo, Justiça e Cidadania,
em reexame, sobre as Propostas de
Emenda à Constituição n2s 1, 4, 11, 20 e
65, de 1995, e 7, de 1997, relativas a medidas provisórias.
Waldeck Omelas - José Alves - Gilvam
Borges - Roberto Freire - Jader Barbalho - Regina Assumpção - Coutinho Jorge - Leomar Quintanilha - Carlos 'Bezerra - José Serra - Joio
França.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº , DE 1996-CN
(da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania do Senado Federal)
Altera a Resolução n21, de 1989-CN,
que "dispõe sobre a apreciaçlo, pelo
Congresso Nacional, das medidas provisórias a que se refere o arl 62 da Constituição Federal".

º

Art. 1 A7 Resolução nº 1, de 1989-CN passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º O exame e a votação pelo Congresso Nacional de Medida Provisória editada pelo Presidente da República, nos termos do art 62 da Constituição Federal, será
feita com a observancia das normas contidas nesta Resolução.
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Art. 22 Nas quarenta e oito horas que
se seguirem a publicação no Diário Oficial
da União, de Medida Provisória editada pelo
Presidente da República, a Presidência do
Congresso Nacional fará publicar e distribuir
avulsos da matéria, e designará Comissão
Mista para seu estudo e parecer.
§ 1º A Comissão Mista será integrada
por sete Senadores e sete Deputados e
igual número de suplentes, indicados pelos
respectivos lideres, obedecida, tanto quanto
passivei, a proporcionalidade partidária ou
de bloco parlamentar.
§ 22 Ao aplicar-se o critério da proporcionalidade partidária prevista no parágrafo
anterior, observar-se-á a sistemática de rodizio para as representações não contempladas, de tal forma que todos os partidos politicas ou blocos parlamentares possam se fazer representar nas Comissões Mistas.
§ 32 A indicação pelos lideres deverá
ser encaminhada à Presidência do Congresso Nacional até as doze horas do dia seguinte ao da publicação da Medida Provisória.
§ 42 Esgotado o prazo estabelecido no
parágrafo anterior, sem a indicação, o Presidente do Congresso Nacional fará a designação.
§52 A constituição da Comissão Mista
e a fixação do calendário de tramitação da
matéria poderão ser comunicadas em sessao do Senado ou conjunta do Congresso
Nacional, sendo do primeiro caso, dado conhecimento a camara dos Deputados, por
oficio, ao seu Presidente.
Art. 32 Uma vez designada, a Comissão terá o prazo de vinte e quatro horas
para sua instalação, quando serão eleitos o
seu Presidente e Vice-Presidente, bem
como designados os relatores para a matéria.
Parágrafo único. Serão designados um
relator e um sub-relator, o primeiro integrante da Casa onde a tramitação será iniciada e
o segundo da outra Casa, podendo o Presidente relatar a matéria na ausência dos relatores.
Art. 42 Nos dez dias que se seguirem à
designação da ComisSão llllista, poderão a
ela ser oferecidas emendas que deverão ser
entregues à Secretaria da Comissao.
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§ 1~ É vedada a apresentaçao de
emendas sobre matéria estranha àquela tratada na Medida Provisória, cabendo ao Presidente da Comissão o seu indeferimento liminar.
§ 22 O autor de emenda não aceita poderá recorrer, com apoio de três membros
da Comissão, da decisão do Presidente
para o Plenário desta, que decidirá definitivamente, por maioria simples, sem discussão ou encaminhamento de votação.
Art. 52 A Comissão terá o prazo improrrogável de trinta dias a partir de sua designação, para proferir o seu Parecer sobre a
Medida e emendas, quanto aos aspectos
constitucional e de mérito, concluindo por
Projeto de Lei de Conversão, sempre que a
matéria for alterada.
Parágrafo único. A Comissão deverá
sempre se pronunciar sobre o mérito da Medida e emenda, ainda quando decidir pela
inconstitucionalidade daquela.
Art. 62 O Parecer da Comissão será
encaminhado ao Presidente do Congresso
Nacional que, após sua leitura, publicação e
distribuição de avulsos o despachará, para
discussão e votação em plenário, alternadamente, ao Senado Federal e à Câmara dos
Deputados.
Parágrafo único. Esgotado o prazo da
Comissão sem a apresentação do Parecer,
poderá este ser apresentado no plenério da
Casa iniciadora, pelo Presidente ou vice da
Comissão, podendo ainda o Presidente do
Congresso Nacional designar relator diverso, para oferecer parecer no prazo máximo
de vinte e quatro horas.
Art. 7!! A matéria deverá ser inclu!da
em Ordem do Dia, em regime de urgência
nas vinte e quatro horas que se seguirem
a distribuição de avulsos, com preferência
sobre as demais matérias dela constantes.
Parágrafo único. A matéria permanecerá na Ordem do Dia como item I até sua votação final.
Art. 8!l Aprovada na Casa iniciadora, a
matéria será enviada, dentro de vinte e quatro horas, ao Presidente do Congresso Nacional que a encaminhará à Casa revisora,
instru!da com a Parecer sabre ela proferida,
com a observância do estabelecido no caput e parágrafo único do artigo anterior.

Parágrafo único. Faltando vinte dias
para o encerramento do prazo a que se refere o art. 62, § 1~ da Constituição Federal,
nao tendo sido votada na Casa iniciadora, a
matéria será encaminhada á outra Casa, observado o que dispõe os arts. 62 e 72 desta
Resolução.
Art. 9!! Em plenário a matéria será submetida a um único turno de discussão e votação.
§ 12 A discussão da proposição principal, das emendas e subemendas, se houver, será feita em conjunto.
§ 22 A matéria ou partes da matéria,
bem como emendas e subemendas rejeitadas por uma das Casas, nao serao objeto
de deliberação na outra Casa.
§ 3!l O voto contrário de uma das Casas importará na rejeição da matéria.
Art. 10. Na discussão, os oradores falarao na ordem de inscrição pelo tempo máximo de 1O minutas, concedendo-se a palavra, de preferência, alternadamente, a parlamentares favoráveis e contrários à matéria.
§ 1!! A discussão se encerrará após falar o último orador inscrito. Se, após o término do tempo da sessão, ainda houver inscrições, será ela prorrogada por 2 horas, fin~l!S ªs_qu<~i~rá autQrnati~me!lte_enc:erra

da a discussão.
§ 2!! A discussão poderá ser encerrada
por deliberação do Plenário a requerimento
escrito de 1O membros ou de Uderes que
representem esse número, após falarem 6
parlamentares, 3 a favor e 3 contra.
§ 3!l Não se admitirá requerimento de
adiamento de discussão ou da votação da
matéria.
Art. 11. Encerrada a discussão passarse-à a votação da matéria, podendo encaminhã-la 6 parlamentares, 3 a favor e 3 contra,
por cinco minutos cada um.
Art. 12. Admitir-se-à requerimento de
destaque supressivo, para votação em separado, a ser apresentado até o encerramento da discussão da matéria.
Art. 13. Encerrada a votação na Casa
revisora, a matéria volta à Comíllsão Mista
para a redação final, sendo o texto modificado pelas supressões ocorridas encaminhado
ao Presidente do Congresso Nacional, que o
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enviará, em autógrafos, à sanção do Presidente da República.
Art. 14. Sendo a Medida Provisória
aprovada, sem alterações. o Presidente do
Congresso Nacional a promulgará.
Art. 15. Em caso de notória e excepcional urgência, o Presidente do Congresso
Nacional, não havendo objeção do plenário,
poderá reduzir os prazos estabelecidos nesta Resolução.
Art. 16. Aplicar-se-ão, ainda, subsidiariamente, na tramitação da matéria, no que
couber, as normas gerais estabelecidas nos
Regimentos das Casas respectivas.
.
Art. 17. As normas contidas nesta Re- ·
solução não se aplicam às Medidas Provisórias em tramitação no Congresso Nacional
nesta data, que se regerão pela legislação
especifica anterior.
Art. 1B. Sendo prorrogada medida provisória em tramitação no Congresso Nacional, o Presidente da República dará conhecimento ao Congresso Nacional.
Art. 19. Recebida a mensagem, o Presidente da Casa onde a matéria se encon1• :Ir em tramitação comunicará ao Plenário a
prorrogação da medida provisória por mais
noventa dias, determinando que o processado seja enviado à Comissão Mista para receber emendas. pelo prazo de cinco dias.
findo o qual, a matéria retomará ao Plenário
da mesma Casa.
Art. 20. Revogam-se as disposições
em contrário, e, em especial, as Resoluções
n2s 1 e 2 de 1989-CN".
Art. 22 Esta Resolução entra em vigor na data
da sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Lido o relatório, continua o processo de votação.
O SR. PEDRO SIMON -A matéria está em discussão, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- A discussão está encerrada. Nós estamos em processo de votação.
V. ~ tem cinco minutos para encaminhar a
votação.
O SR. PEDRO SIMON - Mas, Sr. Presidente,
se o Relator apresentou matéria nova, não posso
discutir a matéria nova? S. Ex!- disse que fez alt~ra
ção. O Relator disse que aceitou a emenda do ...
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Regimentalmente. não posso atender V. Ex!-, mas
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serei tolerante no que diz respeito aquelas prorrogações que sempre dou às falas de V. Ex!-.
O SR. PEDRO SIMON - Não entendi, Sr. Presidente. Perdão.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
• Serei tolerante nas prorrogações que sempre dou
às falas de V. Ex!-.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, ...
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Só um segundo, se V. Ex!- me permite, para ler dois
requerimentos de preferência.
Sobre a mesa, requerimentos de preferência
que serão lidos pelo Sr. 1~ Secretário em exerclcio,
Senador Carlos Patroclnio.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N2 281, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 311 do Regimento Interno,
requeiro preferência para apreciação da Emenda n2
3, de Plenário, substitutiva, com as alterações propostas pelo Relator, a fim de ser feita antes de qualquer proposição.
Sala das Sessões, 23 de abril de 1997. -Senador José Fogaça.
REQUERIMENTO N2 281-A, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 311, alfnea b, do Regimento
Interno. requeiro preferência para a Emenda n2 1, de
Plenário, da Comissão Especial, à Proposta de
Emenda à Constituição n2 1, de 1995, a fim de ser
votada antes da de n2 2, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sala das Sessões, 23 de abril de 1997. -Senador José Eduardo Outra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Em votação o requerimento de preferência do Senador Fogaça para apreciação da Emenda n2 3, de
Plenário, com as modificações sugeridas pelo Relator.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente...
O SR. JOSÉ SERRA - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma questão de ordem.
______Q_SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Para uma questão de ordem, Senador José Serra.
Posteriormente, V. Ex!-, Senador José Eduardo Outra.
O SR. JOSÉ SERRA (PSDB'-SP. Para uma
questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, eu queria solicitar a V. ~ uma orienta-
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ção quanto aos destaques com relação à proposta
apresentada pelo Relator, Senador José Fogaça.
t: possfvel encaminhar destaques à Mesa com
relação às emendas apresentadas à Comissllo?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
- Em relação às que estao sobre a mesa, de V. E~.
as emendas que estao nos Avulsos, V. E~ pode
apresentar os destaques que julgar necessários.
O SR. JOSÉ SERRA - Encaminhamos várias
emendas no final de semana, na sexta-feira, que
não haviam sido apresentadas anteriormente à Comissão. Dado que o relatório é novo, seria pertinente
que se pudessem fazer destaques sobre essas
emendas, já que o relatório apresentado é diferente
daquele para o qual foram apresentadas as emendas publicadas em avulso.
·
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
-Regimentalmente não se pode atender V. ExA, infelizmente. Agora, sobre as matérias que estao em
plenário - as três emendas -, V. E~ pode apresentar
todos os destaques. V. ExA pode apresentar os destaques, se elas se referem a essas matérias, e provavelmente se referem, que julgar conveniente.
O SR. JOSÉ SERRA - Apresentarei os destaques em seguida.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
- A Mesa aguarda os deslaques, para que não prejudique o inicio da votação.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Relator tem preferência, Senador José Eduardo
Outra, para um esclarecimento que pode facilitar o
encaminhamento da votação.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Para um
esclarecimento. Sem revisão do orador.) - Apenas
quero esclarecer que o que está em votação é a
emenda constitucional que altera o regime de votação das medidas provisórias. Há um Projeto de Resolução anexo, mas este não está sendo votado,
nem poderá ser votado antes de a matéria passar
pelo segundo turno. De modo que, emendas, por
exemplo, como as do Senador José Serra...
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
- Senador José Serra, peço a sua atenção.
O SR. JOSÉ FOGAÇA -... ao Projeto de Resolução não estao sendo consideradas neste momento, pela simples razão de que o Projeto de Resolução não está em votação. O que está em votação é
a emenda constitucional. Portanto, após votarmos a
emenda constitucional, em segundo turno, vamos
votar imediatamente o Projeto de Resolução, porque
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as coisas sao umbilicalmente ligadas, evidentemente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
-A Emenda nl! 3.
O SR. JOSÉ SERRA - Sr. Presidente, só para
esclarecer, temos emendas sobre a emenda constitucional, sobre a PEC, e não apenas sobre o Projeto
de Resolução. O destaque seria pedido sobre alternativas à emenda constitucional apresentada pelo
Relator.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - As emendas feitas à
Proposta de Emenda Constitucional, evidentemente,
podem ser destacadas.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magaihães)
- As emendas que o Senador José Serra vai apresentar são relativas à emenda constitucional que
está em discussão.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - O parecer em relação
à emenda do Senador José Serra, que deseja suprimir o art 246, é contrário, porque esta emenda não
conseguiu lograr, apesar da insistência do Senador
José Roberto Arruda, acordo entre os Lideres. O parecer foi, entao, pela rejeição. Não consta, portanto,
do substitutivo apresentado, mas o Senador José
Serra tem todo o direito de, legitimamente, requerer
os destaques.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questao de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
- Concedo a palavra ao Senador José Eduardo Ou-

tra.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PTSE. Para uma questao de ordem. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, primeiro, quero registrar
que somos os principais interessados em votar matérias relativas à medida provisória. Há dois anos, vimos solicitando, por meio de requerimentos, a inclusão na pauta de um projeto do entao Deputado Nelson Jobim, atual Ministro do Supremo Tribunal Federal, que tratava da matéria. Entao, nao podemos, em
momento algum, ser acusados de querer protelar a
votação de matéria tao importante.
Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, estamos
votando uma emenda constitucional, e justamente
por ser uma emenda constitucional, não pode nascer
repleta de vlcios formais. Desde o inicio do mandato
de V. ExA, quando começou a trabalhar no sentido
de que esta Casa chegasse a um acordo para que
pudéssemos votar essa matéria, e a Oposição tem
participado de todas as reuniões, apresentando cor.tribuições. Reconhecemos que os Lideres do Governo também têm adotado uma postura tolerante, r·
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sentido de se tentar chegar a uma solução para esse
impasse.
Agora, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores,
todo o processo de negociação que vinha sedo feito
era em cima do art. 62 que trata das medidas provisórias. As matérias que estão sendo votadas são
cinco ou seis propostas de emenda constitucional,
que tratam especificamente do art. 62 da Constituição Federal.
O Senador José Fogaça, como Relator e em
substituição à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, apresentou, na última quinta-feira, um
parecer que estabelece modificações no art. 62, que
é especificamente o artigo das medidas provisórias:
portanto, coerentemente com as matérias que estao
em tramitação. Mas S. Exa, no seu relatório, inclui
modificações niJ art. 48 e no art. 84 da Constituição
Federal. No Titulo IX, Capitulo I, do Regimento Interno, que trata das proposições sujeitas a disposições
especiais, particularmente as Propostas de Emenda
Constitucional, o § 22 do art. 358 diz o seguinte:
"Durante a discussão poderão ser ofe-.
recidas emendas assinadas por, no mlnimo,
um terço dos membros do Senado, desde
que guardem relação direta e imediata com
a matéria tratada na proposta."
Embora reconheçamos que, no processo de
negociação politica, a Liderança do Governo tenha
colocado sempre que queria discutir retomada de
atribuições por parte do Poder Executivo, o art. 48 e
o art. 84 nao são matérias que guardam relação direta e imediata com a matéria tratada na proposta
que está em discussao, que é o art. 62, que trata da
medida provisória.
Portanto, Sr. Presidente, o parecer, no que diz
respeito a essas duas matérias, ou seja, aos arts. 48
e 84, choca-se frontalmente com o Regimento Interno da Casa. Entâo, esta é a questão de ordem que
levantamos. Concordamos que se deva colocar em
discussao o parecer do Senador José Fogaça, relativo ao art. 62, porque é o que trata as Propostas de
Emenda Constitucional. Mas entendemos que o parecer do Relator, no que diz respeito aos arts. 48 e
84, é anti-regimental.
Com relação ao parecer referente ao art. 62, o
Senador José Fogaça apresentou esse parecer na
última quinta-feira. O parecer foi publicado. Já haviamos preparado destaques para aquele parecer que
foi publicado. O Senador José Fogaça agora apresenta um novo substitutivo, modificando nao só a
parte relativa ao art. 62, como também a parte relativa aos arts. 48 e 84. Mesmo em relação ao parecer,
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no que diz respeite ~o ;;::t. 62, precisarlamos de um
tempo para examiná-lo, até porque ainda não tivemos acesso a uma cópia, para sabermos quais os
destaques que poderlamos fazer, uma vez que,
comparando-se o parecer publicado na quinta-feira
com o publicado agora, há diferença, inclusive, na
numeração dos artigos. Dessa forma, os destaques
que fizemos, baseados no parecer publicado, nao
Podem ser aplicados a esse parecer que agora é
lido.
Portanto, Sr. Presidente, quanto à questao de
ordem relativa aos arts. 48 e 84 e quanto ao art. 62,
solicitamos um tempo para preparar os destaques,
até para podermos votar, se for o caso, ó requerimento de preferência, que, inclusive, já se encontra
sobre a mesa.
SR PRESIDENTE. (AntOniO Gar10S Magalhaes)
- o Regimento oferece o remédio adequado para o
que solicita V. Ex', no seu art. 312, letra a, para se
constituir um projeto autOnomo em relação à proposição que V. Exa deseja destacar, com os arts. 3 e 4
da proposta que está em discussao com o avulso
distribuldo. V. Exa, para tanto, terá que apresentar
um requerimento à Mesa, que será aprovado certamente 'pelo Plenário, constituindo um projeto à parte,
conforme recomenda o art. 312, letra a, do nosso
Regimento.
O Senador Esperidiao Amin ainda deseja falar?
S. E.xa desiste.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhaes)
-Concedo a palavra a V. ~0 SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, queria um esclarecimento sobre a resposta
da Presidência da Mesa.
V. ~ diz que, se eu apresentar um requerimento estabelecendo que a parte ...
O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhaes)
- A parte será destacada com um projeto à parte de

o

V.~.

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Uma proposta constitucional à parte. E disse que, naturalmente, seria aprovado. V. Exa fez esse comentário.
O SR PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhaes)
-Submeto ao Plenário, nao é?
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - r= porque V.
E~ fez um comentário de que, naturalmente, será
aprovado.
O SR PRESIDENTE (Antonio Catlos Magalhaes)
- O meu desejo é sempre atender a V. Exa, o que
nem sempre coincide com o das lideranças.
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O SR. JOSÉ EDUARDO-OUTRA- Infelizmente, Sr. Presidente.
Vou insistir, Sr. Presidente. É lógico que o direito de apresentar requerimento de destaque é de
cada Senador. V. Ext. presidiu uma série de reuniões
com Deputados das diversas tendências politicas.
Estava-se trabalhando para que o Projeto de Emenda Constitucional a ser aprovado no Senado, para
haver agilidade, deveria ser objeto de um acordo,
para que nao sofresse modificação na Câmara dos
Deputados e não tivesse de voltar ao Senado.
Quanto à parte relativa aos arts. 48 e 84, não
há acordo com a Câmara dos Deputados, pois pretendemos que haja agilidade no objeto que estamos
trabalhando, que é a regulamentaçao da medida
provisória. Vou usar um ditado popular: a ·emenda
pode acabar sendo pior que o soneto.
Portanto, Sr. Presidente, desse parecer devem
ser retirados os artigos relativos aos arts. 48 e 84 da
Constituição, para que possamos trabalhar no artigo
em tomo do qual se vem tentando construir o acordo.
Mesmo nesse artigo, contudo, desejo solicitar
um tempo, para eu ter acesso á cópia do parecer e
poder apresentar os destaques, já que foi feita uma
modificação hoje em relação ao parecer apresentado na última quinta-feira.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhêes)
- Quero lhe agradecer a boa vontade e a de seus
companheiros no entendimento que estamos tendo
nessa medida que prestigia a ação do Congresso
Nacional e diminui o número de edições de medidas
provisórias por parte do Poder Executivo. É uma
oportunidade que o Congresso nao pode perder. Daf
por que peço a V. Ex- que, para economia de tempo,
vá formulando seus requerimentos. Vamos distribuirlhe um avulso para que V. Ext. possa fazer, de acordo com seu desejo, todas as emendas necessárias.
O Deputado José Genofno teve a gentileza de
dizer-me que em relação a um desses artigos, o 84,
realmente não há acordo na Câmara dos Deputados. Mas o assunto é de tanta importancia, de tanta
magnitude que, mesmo sem haver acordo, acredito
que haveremos de decidir hoje - se o Senado assim
o quiser. É importante para a imagem do Congresso
Nacional e sobretudo do Senado Federal na opiniao
pública brasileira.
Por isso, peço a V. Exl- que colabore, como
tem colaborado com a Mesa, para que possamos fazer a votação no dia de hoje e enviar a nossa propo~içao para a outra Casa do Congresso Nacional.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos MagalhãE:s)
- Em votação o requerimento de preferência do Senador José Fogaça, para apreciação da Emenda nl!
3 do Plenário, com as modificações sugeridas pelo
Relator.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Aprovado o requerimento de preferência apresentado pelo Relator José Fogaça, fica prejudicado
o requerimento de preferência do Senador José
Eduardo Outra.
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhaes)
-V. Ext tem a palavra.
O SR. JOSAPHAT MARiNHO (PFL-BA. Para
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) Com fundamento no art. 14, VIII, a, o Senador pode
pedir a palavra pela ordem, para indagação sobre
andamento dos trabalhos, reclamação quanto à observância do Regimento, indicação de falha ou equivoco em relação à matéria da Ordem do Dia...
Sr. Presidente, veio a plenário o substitutivo do
Senador José Fogaça ao parecer que ofereci na Comissão Especial. Na sessão anterior, o Senador
José Fogaça apresentou outro projeto que não o
substitutivo originariamente oferecido. A matéria foi à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, voltou a plenário sem parecer da Comissão, mas com
emendas ali apresentadas, que, acredito, estejam
válidas, porque não foram objeto de exame na Comissão.
Hoje, o Senador José Fogaça apresenta outro
texto. Já nao é o substitutivo; já não é o que foi apresentado na sessao anterior; é outro substitutivo ...
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhaes)
- Senador José Fogaça, peço a atenção de V. Exlpara o Senador Josaphat Marinho.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- É o substitutivo do substitutivo. É uma reforma da matéria. É matéria nova, enfim, que veio hoje ao plenário. Tratando-se de matéria nova, nao volta à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania?
O projeto de hoje faz nova alteração ao art. 62;
modifica o que continha com relação aos arts. 48 e

82.
Peço a atençao de V. Ext.. Quero também colaborar. Sou dos primeiros que cogitaram,de revisão
da matéria do art. 62 para delimitar a competência
do Presidente da República. No entanto, isso não
nos leva a votar atropeladamente a matéria. Não co-
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nhecemos o projeto que acabou de ser lido. Rogo,
então, a V. E~ que atente para a regularidade dos
trabalhos de nossa decisão, se a matéria não deve
retomar à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para apreciar o que foi dito há pouco da tribuna pelo nobre Relator, que é outro projeto.
É a ponderação que levo a V. E~.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cal1os Magalhães)
- Em razão da questão de ordem de V. E~. informo
que o substitutivo ás Propostas de Emenda à Constituição, que as Emendas n2s 1, 4, 11, 20 e 65, foram
justamente...
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, não
estamos ouvindo V. E~.
· O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O art. 358 do Regimento Interno nao ampara a
questão de ordem do nobre Senador Josaphat Marinho. Diz o artigo o seguinte:
•Art. 358. Decorrido o prazo de que
trata o art. 356 sem que a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania haja proferido parecer, a proposta de emenda à Constituição será inclufda em Ordem do Dia, para
discussão, em primeiro turno, durante cinco
sessOes ordinárias consecutivas."
Já foi cumprido.

§ 12 O parecer será proferido oralmente, em
plenário, por relator designado pelo Presidente.
Já foi cumprido mais de uma vez, com muito
boa vontade, pelo Senador José Fogaça. Conseqüentemente, pediria ao Senador Josaphat Marinho,
tao interessado corno eu no prestigio do Congresso
e mais ainda do Senádo, e sobretudo em atender a
um anseio que é nao só da opiniao pública, mas dos
meios jurfdicos, principalmente da Ordem dos Advogados, de todos os setores ligados à justiça no Brasil
e ao Legislativo, que nos ajudasse no sentido de encontrar o caminho da votação e não de impedi-la.
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Sr. Presidente,
também desejo a regularidade nos trabalhos. O problema é que o Senador Fogaça não manteve o parecer que foi objeto de nossa apreciação na sessão
anterior; S. ~ ofereceu um novo projeto. O projeto
veio modificado, sem nenhuma emenda oferecida
regularmente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
- Todas as emendas, inclusive a de V. ~. subsistem e vão ser decididas pelo Plenário. Conseqüentemente, V. E~. na sua soberania, com o brilho da
sua inteligência, vai defendê-la e ela poderá ser
aprovada ou não pelo Plenário. O que não se pode é
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acliar ilidefinidamert".~ á votação dessa matéria que
já esteve na comissão por tantos meses.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Releve V.~.
não quero dialogar com a Mesa. Estou apenas ponderando que o Senador Fogaça não manteve o parecer dado na sessão anterior. Hoje o Senador Fogaça apresentou matéria nova, sem que houvesse
sido objeto de emenda de ninguém. Resultou apenas de entendimentos extraprocesso. É isso que estou ponderando, porque isso não me parece regular.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Acho que o Senador Fogaça cumpriu fielmente o
Regimento, apresentou um parecer muito bem elaborado e, corno tal, pode ser decidido. Essa é a minha opinião, que, infelizmente, não coincide com a
deV.~.

Respeito V. E~ como meu mestre, mestre de
todo o Brasil, mas vou colocar a matéria em votação,
porque essa é a minha decisão.
Continua em votação.
O Senador Pedro Simon havia pedido para encaminhar a votaÇé'!o?
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Só um minuto. O Senador Pedro Simon vai encaminhar? (Pausa)
Tem V. E~ a palavra pela ordem, Senador
José Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
homenagem ao Senador Josaphat Marinho, quero
prestar um esclarecimento principalmente àqueles
que não são integrantes da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Quero registrar que isso
nada tem a ver com o que disse o Senador Josaphat
Marinho; não é uma forma de redargüir suas palavras, mas, neste momento, é apenas uma forma
educada de tentar explicar o que aconteceu: a Comissão de ConstituiÇé'!o, Justiça e Cidadania não
apreciou as emendas porque, apesar das convocações do Senador Bernardo Cabral para a quinta-feira
passada, para a sexta-feira e para essa última terçafeira, não houve quorum para votação, para deliberaçao. De modo que houve reuniões, mas não houve quorum para deliberação e, por isso, a matéria
volta ao Plenário em processo de votação, no ponto
em que ela se encontrava.
Evidentemente que isso não é uma resposta
ao Senador Josaphat Marinho, mas àpenas uma explicação de por que a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania não apreciou as emendas.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
12 Secretário em exercicio, Senador Carlos Patrocrnio.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 282, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do art 311, alinea a, do Regimento
Interno, requeiro preferência para a matéria constante do item 8 a fim de ser apreciado antes da matéria
constante do item n2 3 da Ordem do Dia.
Sala das Sessões, 23 de abril de 1997. - Senador Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) -O requerimento está prejudicado em virtude da
aprovação anterior do requerimento do Senador
José Fogaça.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário em exerclcio, Senador Carlos Patrocinlo
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N2 283, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, alinea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado da expressao "admitida a prorrogação por igual
periodo", constante da remissao do § 12 do art. 62 art. 12 da Emenda n2 3-PLEN, com aditamento.
Saia das Sessões, 23 de abril de 1997. -Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
-Em votação o requerimento que acaba de ser lido.
Os Srs. Senadores e Senadoras que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria destacada será votada oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
- Vou aguardar o destaque do Senador José Eduardo Outra, para o encaminhamento oficial da votação.
O SR. JOSÉ SERRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem, para falar sobre a questao dos
destaques.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
-Tem V. ExB a palavra.
O SR. JOSÉ SERRA (PSDB-SP. Pela ordem.
oraaorT~-sr:-Presiaente, (fuero-dlzer
a V. E~ que nao farei os destaques sobre as emendas em face da interpretação dada pelo Relator com

sem revisao<lo
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relação ao conteÚdo dos artigos, dos dispositivos
que eram objetos da emenda.
Eu gostaria que o Relator desse a sua interpretação a respeito do art. 22, para que a mesma fique
registrada em Ata. Esse artigo diz que as medidas
provisórias publicadas até a data da promulgação
desta emenda continuam em vigor até deliberação
do Congresso Nacional ou revogação pelo Presidente da República.
Eu tinha urna interpretação diferente da do Relatore da dos Lideres. No entanto, devido a seus esclarecimentos, eu me omitirei do pedido de destaque.
Mas seria importante que o Sr. Relator registrasse a
sua interpretação a respeito desse dispositivo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Gar1os Magalhães)
- O Senador José Serra pede ao Relator da matéria,
Senador José Fogaça, que esclareça a sua interpretação em relação ao art. 22 do dispositivo em questao.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente, Srfos e
Srs. Senadores, o Senador José Serra tem dúvidas
sobre o significado do art. 22 da emenda constitucional em questao que diz que as medidas provisórias
publicadas até a data da promulgação desta emenda
continuam em vigor até deliberação do Congresso
Nacional ou revogação pelo Presidente da República.
Hoje, há 52 medidas provisórias em tramitação. Se o prazo de apreciação dessas medidas provisórias fosse de 90 dias, haveria possivelmente
mais de 52 medidas provisórias a serem votadas nesse perlodo, o que é absolutamente impossivel. Logo,
aquelas que já existem ou que já tiverem a sua existência assegurada por meio de urna publicação na
data da promulgação da emenda terao vigência até a
deliberaçao definitiva do Congresso Nacional. Essa é a
interpretação que creio ser a única passivei e admissivel para o texto que consta do art. 22.
Portanto, a partir da promulgação da emenda,
toda nova medida provisória cai na nova regra evidentemente; mas em relação às anteriores, em razao do grande estoque, do lote de medidas provis6rias que estao ai por serem votadas, é preciso adolar essa cautela, que, inclusive, vai para as Disposições Transitórias da Constituição.
O SR. JOSÉ SERRA - Ou seja, Sr. Presidente,
segundo a interpretação do Relator, as medidas hoje
em tramitação no Congresso estarao validadas indefinidamente até que o Congresso delibe~ em confrãlíoou oFxecutivo-asreõre.
Isso é importante como regra de transição e é
o que esse artigo expressa. Eu havia tido outra inter-
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pretação, mas o esclarecimento do Relator é que me
faz retirar, entâo, o destaque, que tendia a dar outra
forma a essa transição.
O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhaes)
-A Mesa tem a esclarecer sobre esse assunto que, com
os Lideres, chegou a um entendimento em relação
às 52 medidas provisórias. É claro que é um número
extremamente grande e, como tal, vamos ter dificuldades.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, como
disse o Relator, é um lote de vários lotes.
O SR PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhaes)
- É um lote. Mas temos 40 dessas medidas provisórias que já poderao ser votadas sem maiores problemas, de acordo com as Lideranças várias dos diversos Partidos, e doze sao, evidentementé, para ser
discutidas e votadas, conforme desejam os Srs. Senadores e Deputados, que disputarao no voto essas
doze medidas provisórias.
Como Presidente do Congresso, firmei compromisso com as oposições no sentido de votar simultaneamente as medidas acordadas e as que nao
foram objeto de acordo. Conseqüentemente, vamos
votar, com a ajuda dos Srs. Congressistas, antes da
aprovação dessa Proposta de Emenda Constitucional, as cinqüenta e duas medidas. Para tanto, farei
um apelo ao Presidente M1chel Temer no sentido de
que dedique dois dias da semana para as votações
das medidas provisórias.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar.
O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhaes)
- Na hora própria, concederei a palavra a V. ~. No
momento, a Mesa aguarda o requerimento de destaque do Sr. Senador José Eduardo Outra. (Pausa)
O SR PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhaes)
- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1º Secretário em exercfcio, Senador Carlos Patrocfnio.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 284, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, allnea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado, § 6º do art. 62, do art. 1º, da expressao "simples".
Sala das Sessões, 23 de abril de 1997. -_Senador Lúcio Alc4ntara.
O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhaes)
-Em votação o requerimento.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A expressao será votada oportunamente.
O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhaes)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1º Secretário em exerclcio, Senador Carlos Patroclnio.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO Nº 285, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, allnea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado, da expressao "que poderá alterar o projeto de
conversao apenas por via de supressões". constante
do§ 82 do art. 62, do art. 1º da Emenda nº 3-PLEN,
com aditamento.
Sala das Sessões, 23 de abril de 1997. -Senador Lúcio Alctntara.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhaes)
- Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A expressao destacada será votada oportunamente.
O SR PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhaes)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1º Secretário em exerclcio, Senador Carlos Patroclnio.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO Nº 286, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, allnea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado, do § 11 do art. 1º da Emenda nº 3-PLEN, com
aditamento.
Sala das Sessões, 23 de abril de 1997. -Senador José Eduardo Outra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhaes)
-Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O dispositivo destacado será votado oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhaes)
- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1º Secretário em exerci cio, Senador Carlos Patrocfnio.
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"' lido o seguinte
REQUERIMENTO~ 287, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, allnea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado do art. ~ da Emenda n!! 3-PLEN, com aditamento.
Sala das Sessões, 23 de abril, de 1997. -Senador José Eduardo Outra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Em votação o requerimento.
As Sr% e Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O artigo destacado será votado oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa requerimento que será lido pelo Sr.
1!! Secretário em exercicio, Senador Carlos Patrocinio.

~ lido o seguinte
REQUERIMENTO~ 288, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, allnea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado do art. 4!! da Emenda n!! 3-PLEN, com acitamento.
Sala das SessOes, 23 de abril de 1997. -Senador José Eduardo Outra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Em votação o destaque que foi lido.
As Sr% e Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O artigo destacado será votado oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1~ Secretário em exercfcio, Senador Carlos Patrocfnio.

~ lido o seguinte

REQUERIMENTO Nl! 289, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, allnea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado, supressivo do termo "criação", constante da allnea c do inciso XXVII do art. 4!! da Emenda n!! 3PLEN, com aditamento.
Sala das Sessões, 23 de abril de 1997. -Senador Roberto Freire.
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O SR ROS I:: R ro FREIRE - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Para encaminhar a votação, com a palavra V.Exl.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco/PPS-PE.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador)
- Sr. Presidente, gostaria de esclarecer que estou
solicitando a supressão de um termo que constava
da minha emenda ao substitutivo do Senador José
Fogaça, até porque ele é contraditório. Quando determinamos em nossa emenda que qualquer criação
dEi cargo que implique aumento de despesas tem
que ser feita na forma da lei, portanto, com audiência do Congresso Nacional, quando se coloca a
questao do decreto, portanto sem a audiência do
Congresso Nacional, sem sua interveniência, a criação evidentemente é ponto ccintraditório. O poder
que se quer dar ao Executivo é de estruturar e fixar
atribuições, transformar cargos e extingui-los quando
vagos. Esse é o espfrito da emenda. Criação entra
em contradição, porque implica aumento de despesa, e seria contraditório admitirmos a criação de ministérios.
Entao, a emenda supressiva pode viabilizar inclusive o acordo porque garante ao Poder Executivo
determinados poderes que não sao necessários virem para o Congresso, mas garantem ao Congresso
o controle e a fiscalização de tudo aquilo que signifiC:ar-auniénto de despesa piutícularmEmte-na cnaçao
e provimento de cargos.
O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhaes) Em votação o requerimento que acaba de ser lido e
que foi encaminhado pelo Senador Roberto Freire.
Os Srs. Senadores e Senadoras que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria destacada será votada oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Em votação a Emenda n!! 3-PLEN (substitutivo),
com aditamento do relator, ressalvados os destaques.
Algum Sr. Senador quer fazer o encaminhamento da votação?
Senador Jader Barbalho, Senador Humberto
Lucena, Senador José Roberto Arruda?
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. Presidente,
eu havia pedido a palavra antes.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Desculpe-me, V. ~ em primeiro lugar; depois, do
Senador Jader Barbalho.
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O ::iR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) - Sr.
Presidente. desisto da palavra em favor do Senador
Josaphat Marinho.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- V. E~ sempre tem prioridade. inclusive o lfder do
PMDB.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- É a prioridade
na derrota, Sr. Presidente.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFl-BA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, Sr!s e Srs Senadores, votarei contra o
projeto por inteiro, como está posta a matéria, por
me parecer irregularmente encaminhado.
Ofereceu-se na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania um substitutivo: no plenário, foi
posta outra matéria. Hoje, matéria nova se apresenta sem que tive.;se havido apresentação de emenda
em nenhuma Comissão. Não há, portanto, regularidade no processo de votação dessa matéria.
Por isso, também, não pedirei destaque para
nenhuma das minhas emendas. Já passei da idade
de ser ingénuo. Salvo surpresa, a decisão é votar o
projeto hoje, regular ou irregularmente.
Vou, portanto, manter apenas a coerência da
minha decisão de posição contrária às medidas provisórias. Em verdade, não se vai discipliná-las. Aproveitando-se os projetes que regulavam medidas provisórias, neles se superpuseram dispositivos para
ampliar os poderes do Presidente da República. modificando os arts. 48 e 84. Tal como havia previsto
antes, no final de tudo, o que ocorrerá é a ampliação
dos poderes da Presidente da República.
Manterei, assim, a minha atitude de coerência.
Não desdobrarei argumentação mais neste plenário.
lembro apenas que num dos seus sábios sermões,
o Pe. AntOnio Vieira fez esta observação: E notai a
desgraça do tngo, que onde só poderia esperar razão, ai achou maior agravo. É o triste destino da
emenda reguladora das medidas provisórias ou das
emendas disciplinadoras das medidas provisórias.
Elas estão servindo apenas para que se multipliquem os poderes do Presidente da República.
Não posso concordar com essa orientação.
Dela divergindo frontalmente, antecipo que o meu
voto será contra o projeto conseqüentemente, sem
discutir mais emendas ou delas pedir destaque.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Senador Jader Barbaiho.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr!s. e Srs. Senadores. o projeto que vamos votar está longe de ser ideal, como ideal não é
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o texto da Constituição que trata da questão das medidas provisórias.
Há dois anos, Sr. Presidente, assistimos deste
plenário a protestos quase que diários a respeito
dessa questão. Evidentemente é um absurdo imaginar"serE!e<:(ição em medida provisória. Mas isso, ao
longo do tempo, foi feito, inclusive com o concurso
do Supremo Tribunal Federal. Estamos hoje, portanto, diante de uma situação politica de tentar minorar
as relações do Poder legislativo com o Poder Executivo: e de tentar recuperar, em parte, o poder de
legislar e o poder de fiscalizar, Sr. Presidente.
Se fôssemos imaginar hoje, depois do trabalho
do Senador José Fogaça, que restringe a noventa
dias a vigência da medida com oportunidade de
prorrogação por mais noventa, só ai já seria um absurdo. E seria um absurdo, Sr. Presidente, porque o
art. 64 da Constituição Federal estabelece que o
Presidente da República, quando entender que uma
matéria é de urgência, solicitará à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal para que a aprecie cada uma das Casa - em quarenta e cinco dias. Estamos negociando, politicamente, noventa dias com
mais uma prorrogação de noventa.
Sr. Presidente, a realidade é que o Poder legislativo não está legislando. E mais: além da edição, as reedições mudam de texto, isto é, além de
não apreciarmos a matéria original, ainda a alteração é feita pelo Poder Executivo.
Insisto, portanto, em que o projeto do Senador
Fogaça - e creio que S. Ex!! mesmo sabe disso está muito longe de ser o ideal, mas pelo menos, Sr.
Presidente, é uma forma de negociação presidida
por V. Ex! com as lideranças de todos os partidos,
inclusive dos partidos de oposição com assento no
Senado e na Câmara dos Deputados, que vai permitir que pelo menos o Congresso Nacional possa
apreciar as medidas provisórias. Até aqui temos uma
ilusão, praticamente ninguém apreciá medida provisória alguma; a partir de agora, teremos a oportunidade de apreciar, teremos a oportunidade de emendar.
·
Dou razão ao Professor Josaphat Marinho em
relação ao ângulo técnico com que analisa a matéria. Creio inclusive que, regimentalmente, está S.
Ex! cheio de razOes. Mas politicamente estou cansado, porque há dois anos tentamos aqui reverter esse
quadro. Entendo, portanto, que o jogo agora é o jogo
polftico de tentar avançar nessa questão.
Não vou votar favoravelmente ao projeto do
Senador Fogaça pensando que estarei votando o
projeto dos meus sonhos: não vou achar que o pro-
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jeto do Senador Fogaça recupera as atribuições que
eu gostaria que o Congresso Nacional tivesse; vou
votar o projeto do Senador Fogaça entendendo que,
se ele não é o ideal, é um avanço para que não continue o Poder Legislativo tendo sua competência de
legislar suprimida, como ocorreu durante o regime
militar, que vários de nós que estamos aqui tanto
combatemos. E é no que se transformou, lamentavelmente, a medida provisória da tal Constituição Cidada, de 1988.
Portanto, quero registrar, com as minhas homenagens ao Senador Josaphat Marinho e com a
minha solidariedade aos seus argumentos sob o ângulo técnico, que entendo, Sr. Presidente, que
deve prevalecer, neste momento, a atitude politica
por parte do Senado. E, por isso mesmo, manifestome solidariamente ao projeto do Senador José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

-Concedo a palavra ao Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Para
encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs.
Senadores, sem dúvida o Senado hoje decide sobre
assunto de fundamental importância para o Pais.

Devo dizer que, do meu ponto de vista, essa é
uma matéria institucional, que, portanto, não comporta nada que diga respeito a interesses nem da
Oposição nem do Governo.
Teria muito mais satisfação, data venla do
meu companheiro de Bancada Senador José Fogaça, de votar a proposta de emenda elaborada pelo
Senador Josaphat Marinho, que me parecia mais
própria, sob o ponto de vista da defesa das prerrogativas do Congresso Nacional. Acho até que o Senador José Fogaça refletiu apenas um acordo geral feito no Congresso Nacional, que foi muito generoso
com o Executivo na medida em que estabeleceu um
prazo de 90 dias prorrogáveis por mais 90, para efeito da eficácia no uso das medidas provisórias. Sr.
Presidente, trata-se de um prazo muito amplo. Proponho-me, inclusive, nesse particular, a acompanhar
o Senador Antonio Carlos Valadares, suprimindo
esse direito de prorrogação por 90 dias. Entendo
que o prazo deve ficar no máximo em 90 dias, nada
mais. Tenho a dizer que votarei o projeto, depois
de uma luta muito grande que mantive nesta Casa
contra o abuso das medidas provisórias, resqulcios do parlamentarismo que derrotamos na Assembléia Nacional Constituinte, mas que permaneceram no texto constitucional. Trabalhei pela aprovação do Projeto Jobim, quando fui llder na. Casa, e
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depois acompanhei o pensamento do Senador Josaphat Marinho.
Acredito, Sr. Presidente, que do ponto de vista
regimental, na verdade, esta votação não é regular.
O Senador Josaphat Marinho está coberto de razão,
porque há uma matéria que nao foi publicada, que
inova inteiramente o substitutivo aprovado, e a Comissão de Constituição e Justiça não se pronunciou.
Gostaria de dizer que vou votar a favor do projeto,
mas com restriÇOes. Vou votar a favor sobretudo
porque a proposta melhora muito a situação atual no
que tange ao uso de medidas provisórias, tendo em
vista o que diz o§ 13 do art. 62.
"Ar!. 62 ..............................................
§ 13. Sem prejufzo de outras disposiçOes
constitucionais sobre o assunto, é vedada a
edição de medidas provisórias sore a matéria:
I - relativa a:
a)nacionalidade, cidadania, direitos politicas e direitos eleitoral;
b)direito penal e processual penal;
c )organização do Poder Judiciário e do
Ministério Público, a carreira e garantia de
seus membros;
d)planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais,
ressalvado o previsto no art. 167 § 32;
11 -••••••••••••.•.•••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••
III -reservada à lei complementar- no
Governo Itamar Franco, houve medida provisória até sobre a participação de empregados no lucro das empresas ;
IV - de competência exclusiva do Congresso Nacional ou privativa da Câmara dos
Deputados ou do Senado Federal;
V - já disciplinada em projeto de lei
aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto por parte do Presidente da República;
VI - que contenha dispositivos estranhos á matéria que está sendo objeto de
respectiva medida provisória."
Essas proibiÇOes, Sr. Presidente, são realmente importantes e melhorarao consideravelmente a
utilização das medidas provisórias pelo Senhor Presidente da República. Dai por que voto o projeto,
com as restrições que acabo de fazer.
Muito obrigado a V. Ex!-.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Gar1os Magalhães)
- Com a palavra o Senador Pedro Simon.
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O SR. PEDRO SIMON - (PMDB-RS. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
S~ e Srs. Senadores, emocionei-me com o discurso de meu Lfder. Houve momentos em que parecia
o bravo e jovem Deputado Jader Barbalho, llder do
grupo Autêntico, falando contra a Ditadura. S. E~ falou com tal bravura a respeito da impossibilidade de
se chegar lá, que parece que este Congresso está
cercado de tanques e metralhadoras que nos impedem de votar melhor.
Quero fazer a defesa do Presidente Fernando
Henrique Cardoso, que é um homem de bem, é um
homem digno, é um democrata. Sua Excelência quer
o bem para este Pais. Não vejo pressão nenhuma .
por parte do Presidente Fernando Henrique_ Cardoso
para impedir esta Casa de votar melhor. Esta Casa
não vai votar melhor por que não quer e não por que
o Presidente Fernando Henrique Cardoso está nos
pressionando!
Repito: não vejo baionetas em lugar nenhum!
Não vi editorial em Jornal nenhum! Não vi nada que
pressionasse esta Casa!
Emocionou-me o discurso de meu Uder. Esta
Casa tem que buscar o melhor! Sei que está longe
de ser bom o projeto do Senador José Fogaça. Sei
que tem razão o Senador Josaphat Marinho, sei que
Unhamos que melhorar o projeto! Mas vamos cumprir uma etapa. Vamos chegar lá, mas por que não
realizar isso hoje? O que nos impede de fazer isso
hoje? Depois de sete anos de tramitação dessa matéria nesta Casa, de repente decidiu-se votá-la. Vamos votá-la! E, neste momento, como disse o Senador Josaphat Matinho, há alguma coisa por trás disso tudo.
·Acontecerão duas coisas. Primeiramente, quero que me digam se existe, no mundo inteiro, um
Presidente da República democrata que conta com a
possibilidade de editar medidas provisórias por seis
meses. Cá entre nós, três meses prorrogáveis por
mais três equivalem a seis meses. O Presidente poderá editar medidas provisórias por seis meses! E
como ficava estranho colocar seis meses, colocaram
três, podendo-se prorrogar por mais três.
Em segundo lugar, levamos sete anos para
discutir medida provisória e de repente damos poderes ao Presidente da República, ou devolvemos esses poderes - talvez copiados da Constituição de

1969. Até agoia a Comissao de Constltüição, Jüstiça
e Cidadania não deu o seu parecer. O parecer do
nobre Senador José Fogaça, que, justiça seja feita,
é dele e dos Lideres. O projeto vai ser votado no pie-

nário sem nenhum parecer sobre os-artigos que dão
poderes novos ao Presidente da República.
Se lermos a emenda que estamos votando
hoje, veremos que ela é de medida provisória. Mas o
que se quer votar hoje é a lei que, na barganha, no
contrabando da medida provisória, dá novos poderes ao Presidente da República.
O meu querido Llder, que ele me perdoe, diz
que na medida provisória estamos mudando o que
veio da Constituição Cidadã.

A Constituição Cidadã queria o parlamentarismo, que foi votado e rejeitado. Fosse este um pais
onde houvesse realmente democracia, no momento
em que caiu o parlamentarismo no plenário, automaticamente deveria ter sido considerada extinta a
medida provisória.
A medida provisória votada na Constituição Cidadã, meu nobre Llder, não fala em prorrogaçao;
fala em 30 dias. Não sei de onde tiraram a prorrogação, porque ela não existe na Constituição; sao 30
dias e mais nada. Agora estamos na fase de reeditar
a medida provisória tantas vezes quantas quiser o
Repútiiíca
permitir
seis meses.

- Presidimte da

e nós-vamos

para

Concordo, nobre Senador José Fogaça, primeiro, que, não vamos ter mês a mês a medida provisória, que passará a vigorar por seis meses; segundo,
que, no prazo de seis meses, esta Casa poderá e
vai votar - é verdade; terceiro, que, pela primeira
vez, esta Casa vai poder rejeitar; não sendo aprovada, não vale- isso é positivo. Todavia, podlamos discutir, podlamos debater, analisar, podfamos aprofundar, podfamos, como queria o meu querido Lfder,
- buscar a perfeição - perfeição que não atingirfamos,
mas poderfamos tentar -, e não votar, como diz o
meu Lfder, uma matéria que está longe de ser boa;
como quer o Senador Josaphat Marinho, sofrfvel.
Contudo, hã que se dizer que, agora, votamos
porque queremos; esta Casa vota porque quer e não
porque o Presidente tenha feito alguma pressAo. A
mim e às pessoas que conheço o Presidente não
pressionou. O Presidente Fernando Henrique Cardoso nem está no Pais; está no Canadá. Sua Excelência não fez nenhum tipo de pressão para esta Casa
não votar o melhor. Se não vota, não o faz porque
não quer. t triste, é lamentável, mas, até aqui, o que
Unhamos - e já encerro, Sr. Presidente, agradecendo
a gentileza de' V. ~-a respeito das-medidas-provisórias era um erro, um equivoco da Constituinte, que
derrubou o parlamentarismo na última hora e esqueceu de derrubar a medida provisória.
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Porém, a partir de hoje, o que estará em vigor
é o que o Senado votar. Por isso, Sr. Presidente é
que voto com o Senador Josaphat Marinho. Voto
contra tudo. Não vou colocar o meu nome, não vou
apoiar o que não me parece normal para o cenário
nacional.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. Presidente,
peço a palavra para um brevissimo esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães)
-Tem V. Ex§ a palavra.
O SR. JOSAPHAT MARINHO {PFL-BA. Para
um esclarecimento. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, por motivo superior, terei que me afastar
do plenârio. Vejo que a matéria se estenderá. Não
terei a oportunidade de votar. Se presente estivesse,
o voto seria o jâ declarado. Faço este esclãrecimento por delicadeza para com os colegas em face de
estar ausente na hora da votação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
-A Mesa lamenta a ausência de V. Ex'.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar.
O SR. !"RESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
-Com a palavra o Senador Lúcio AlCântara.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srts e Srs. Senadores, serei breve. Desde que
cheguei ao Senado Federal, tenho me dedicado a
discutir, a trabalhar e a apresentar sugestões e propostas para disciplinar a questão das medidas provisórias. E quero louvar a disposição do nosso Presidente, Senador Antonio Carlos Magalhães, de acelerar e empenhar-se para que esta matéria fosse discutida e viesse é deliberação do Plenârio, que é livre, soberano e vai votar como achar melhor.
Não podemos continuar naquela litania, reclamando contra a edição de IT'f1didas provisórias, contra a sua não-votação, contra a sua reedição. O projeto não é exatamente aquele dos meus sonhos.
Respeito a posição do Senador Pedro Simon, mas
esta é uma matéria que deverá, constantemente, ser
reexaminada pelo Congresso Nacional. É o primeiro
passo para melhorar a situação atual, com a qual
nao podemos concordar. Há vários destaques que
serão submetidos ao Plenârio, e creio que o trabalho
do Senador José Fogaça poderá ser aperfeiçoado.
O esforço de S. Ex§ foi muito grande nessa matéria.
Eu, particularmente, tenho sérias restrições ao exame por comissões mistas. Creio que tudo que é misto diminui a força das duas Casas separadamente.
O projeto já evoluiu. Antigamente, chegou-se a
pensar numa comissão mista permanente, o que se-
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ria, no meu entender, a pior das soluções. Agora, cogita-se uma comissão mista para examinar cada medida provisória, mas creio que o fortalecimento do
Senado, do Congresso Nacional se dâ muito _mais
pelo exame nas duas Casas separadamente, ainda
que se estabeleçam prazos rfgidos para que as matérias sejam apreciadas.
Tudo que venha para fortalecer essa idéia de
uma terceira casa, considero nocivo às duas instituições: à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Todavia, parece que essa é a solução que conta
com a maior simpatia dos Srs. Senadores. Portanto,
só me resta aceitâ-la, mas deixo aqui o meu alerta
contra essa tentativa. Uma terceira casa é coisa que
só existe no Brasil. Mesmo nos paises que adotam o
sistema bicameral, o Senado e a Câmara só se reúnem conjuntamente no dia de iniciar a sessão legislativa ou para ouvir a mensagem do presidente da
república. O resto é deliberação em casas separadas.
Nesse sentido, apresentei um destaque ao § 82
do art. 12 da proposta em exame, que é justamente
para suprimir um dispositivo que restringe o poder
revisor das duas Casas, tomando-o passivei apenas
por meio de medida supressiva. Mas isso será analisado na ocasião própria, em que o destaque vier a
ser submetido ao Plenário.
Portanto, Sr. Presidente, quero louvar aqui o
esforço que se está fazendo, que, se nao é o ideal,
se não é o perfeito, se nao é o melhor - acompanhei
o Senador Josaphat Marinho em numerosas situações, ora na Comissão de Constituição e Justiça, ora
em Plenário-. vou me render à evidência de que é a
maioria da Casa que vai deliberar e tomar posslvel
um novo caminho para disciplinar essa questao que
incomoda, e muito, a sociedade e o Congresso, no
que tange ao abuso de edição e reedição de medidas provisórias.
O SR. PRESIDENTE (Antonio cartas Magalhães)
- Com a palavra o Senador Roberto Freire.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco/PPS-PE.
Para encaminhar. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Srts e Srs. Senadores, é idealismo pensar
que um parlamento tenha uma lei ideal para cada
um. Os conflitos de interesses, as forças politicas,
governo e oposição vao chegar ou não a consensos,
nunca ao ideal do que cada um possa imaginar que
seria a regulamentação da medida provisória. Quero
dizer que este é um momento importtnte de resgate
do Poder Legislativo. Nao há o idealismo de pensar
que é a melhor forma, mas é a que encontramos
hoje para impedir o abuso que existe no Pais em
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função dessas medidas provisórias. Se analisarmos
o parágrafo primeiro desta emenda substitutiva, vamos constatar a criação de um instrumento efetivo
para coibir esse abuso. Criou-se - e o mesmo fazemos nesta emenda constitucional - o decurso de prazo: a perda da eficácia. Ao avesso do que foi feito
pela ditadura, que era o decurso de prazo aprovando
aquilo que nao tinha sido apreciado pelo Congresso,
agora perde a eficácia aquilo que nao for apreciado,
e este prazo é determinado, sem reedição, até. porque tem de ficar claro que a prorrogação nao é reedição.

O que acontece hoje no Pais é que se vive
numa legislação que é permanente, embora seja
provisória, e, de 30 em 30 dias, o governo pode
transformar, mudar, reeditar coisa nova por meio de
medidas provisórias, que se vêm sucedendo no tempo.
Com este projeto, detém-se o processo. Esse é
um primeiro ganho. Claro que se pode discutir ou
devolver à Presidência da República alguns poderes
de estruturação interna. Cabe até discutir se tudo tinha que ser por lei, tal como na reforma administrativa, inclusive na questao da fixação de subsidies de
parlamentares ou fixação de remuneração de qualquer dos poderes. Poder-se-ia estender esse principio, tudo por lei. Mas, seguindo-se o que é da estrutura constitucional, aos poderes cabe estruturar, se
organizar, definir como vai administrar. Está-se devolvendo isso ao Poder Executivo, limitando naquilo
que significar aumento de despesa, que vai continuar a ser feito na forma da lei.
Creio que foi importante o substitutivo, que tem
avanços, como a limitação da edição de medidas
provisórias, restringindo-a a determinadas matérias
ou impedindo e vetando em determinadas matérias,
dá-se a possibilidade de a sociedade começar a ter
maior estabilidade, do ponto de vista legislativo, e o
Congresso recupera o seu poder legiferante. Nao é
ideal. Há destaques que tentam aprimorar de acordo
com a consciência de cada um, de acordo com o
que representam suas forças politicas, sabendo que
toda matéria em processos democráticos tem complexidade na sua decisao.
Acredito que estamos dando um passo adiante, criando fatos novos em relação à medida provisória. Mesmo com as ressalvas e restrições que se
possa fazer - e faço também algumas - considero
positivo e votarei favoravelmente.
O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhaes)
-Concedo a palavra ao Senador Epitacio Cafeteira.

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Para
encaminhar a votação. Sem revisao do orador.) - Sr.
Presidente, Sr!!s e Srs. Senadores, no dia 17 de abril
deste ano completaram-se seis anos do meu primeiro discurso nesta Casa, que tratai/a de medida provisória. Somente seis anos depois, em 1991, começou-se a reclamar da medida provisóri2
Sr. Presidente, todos sabemos que medida
provisória é inerente ao parlamentarismo, que nao
há medida provisória no presidencialismo, que ela se
justifica no parlamentarismo até porque, se 30 dias
depois nao for transformada em lei há uma crise, cai
o gabinete. Caindo o gabinete com a medida provisória, forma-se outro gabinete.
Acontece que Constituição Cidadã foi concebida desde o inicio pressupondo-se o Parlamentarismo. Foram criados todos os instrumentos para o
Parlamentarismo, e s6 na última horá foi votado o regime Presidencialista. Entao, ficou essa mutilação
no Poder Legislativo, que cada um justifica como
acha melhor. Ah, melhorou muito! Com a emenda do
Senador José Fogaça vai melhorar. O mutilado nao
pode andar, vamos arranjar-lhe uma cadeira de rodas. Já é algum avanço. O mutilado vai andar numa
cadeira de rodas preparada pelo nobre Senador
José Fogaça.
A Constituição é clara e nao fala em reedição.
Se em 30 dias após a sua edição a medida provisória nao for transformada em lei perde sua eficácia e
desaparece. A reedição foi uma manobra, e eu nao
diria que foi do Presidente Fernando Henrique, mas
de todos os governos, de todos os governantes que
nao conseguiram aprovar suas medidas provisórias
em 30 dias.
Sr. Presidente, o meu primeiro pronunciamento
afirmava que reeditar medidas provisória era inconstitucional. E continuo a pensar que o é. Só que o
Congresso nunca bateu à porta do Supremo Tribunal Federal para que aquela Corte dissesse se era
constitucional ou nao. Sempre houve muito mais
harmonia do que independência entre os Poderes
Executivo e Legislativo.
Quero louvar V. Ex!!, Sr. Senador Antonio Carlos Magalhães, que procura encontrar uma forma de
atender aos reclamos desta Casa, que sao também
do Judiciário, que está mostrando que o Poder Executii/O passa por cima de nós. Podemos fazer de
conta que isso nao está acontecendo, votando e
concordando com essa medida propost::l pelo nobre
Senador José Fogaça, que, segundo o Senador
Humberto Lucena, foi generoso. Eu diria que foi tao
generoso que, a partir dessa generosidade, quem .
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hoje está trabalhando nessa matéria, que seria de
restrição ao Executivo, é o Llder do Governo, o nobre Senador Elcio Alvares, que veio conversar comigo e perguntar como votaria a Bancada. Quando eu
disse que o voto seria contra, ele perguntou se a
Bancada seria liberada. Qualquer Senador que esteja na Liderança sabe que é necessário liberar uma
bancada, principalmente em matéria como essa,
pois cada um tem seu foro Intimo.
Durante todo o tempo da revolução militar fui
obrigado a aceitar o que vinha no decreto-lei, mas
jamais tentei votar para aceitá-lo ou minorá-lo. Ou se
aceita reedição de medida provisória ou não se aceita. Cada reedição hoje é uma nova medida provisória, é uma pequena modificação, mas tod9 mundo
faz que não vê ou fazia que não via, até a hora em
que o Judiciário começou a reclamar.
De modo que, Sr. Presidente, elogio o esforço
de V. Ex§, que tenta conseguir uma maneira que se
diga, amanhã, que o assunto está solucionado, porque o próprio Congresso resolveu aceitar essa modificação.
O meu voto, Sr. Presidente, acompanha o do
Senador Josaphat Marinho. Também como S. ExA,
não tenho mais idade de acreditar em fantasias. O
meu voto é contra.
Quero aplaudir o Senador Josaphat Marinho,
um dos homens conterraneos de V. Ext-, a quem sei
apreciar, cujos ensinamentos sei beber.
O meu voto é nao. Nao será com o meu voto
que o Governo continuará reeditando por 30, 60, 90
ou 160 dias. Reeditar medida provisória, no meu
pensamento. continua sendo inconstitucional.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
- A Presidência esclarece a V. Ex§ que no Substitutivo Fogaça nao há reedição; há uma prorrogação,
que nao é reedição, ao contrário do que existe hoje,
ou seja, reedição de três ou quatro anos.
Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos
Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores,
a discussão desta matéria no âmbito do Senado Federal, nos últimos tempos, nasoeu em decorrência,
como todos nós sabemos, da constituição de uma
comissão especial, de iniciativa do Plenário e sob a
coordenação do ex-Presidente desta Casa. Senador
JoséSamey.
No dia 8 de maio do ano passado, a comissão
se reuniu pela primeira vez e recebeu sugestOes dos
Senadores Lúcio Alcântara, Roberto Requião, Jader
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Barbalho, Ney Suassuna, Epítacio Cafeteira, José
Eduardo Outra e Antonio Carlos Valadares.
O Relator designado, Professor e Senador Josaphat Marinho, depois de apreciar cada urna das
sugestões, elaborou uma proposta de emenda constitucional que, submetida ao crivo da comissão especial criada pelo Senado Federal, foi aprovada sem
nenhuma restrição.
Como de direito e conforme manda o Regimento Interno, a proposta do Senador Josaphat Marinho,
constitulda de apenas dois artigos, resumindo o pensamento da Casa, foi enviada à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Ali, foi apresentado um
novo projeto, urna nova proposta de emenda constitucional do Relator designado na Comissão de
Constill.lição, Justiça e Cidadania, Senador José Fogaça, que, da sua primeira designação como Relator
até hoje, já fez três edições diferentes do seu parecer, cada uma delas merecendo reparos, divergências no seio do Senado Federal, inclusive do próprio
autor da primeira proposta, Senadores Josaphat Marinho e Pedro Simon, que aqui já fizeram referências
ao assunto.
Sr. Presidente, a última proposta do Senador
José Fogaça, além de inovar em relação á primeira,
do Senador Josaphat Marinho, apresentou mais um
prazo para a prorrogação ou eficácia das medidas
provisórias: 90 dias mais 90 dias, 180 dias. Levando-se em conta que o Senado Federal e a Câmara
dos Deputados têm dois perlodos de recesso, uma
medida provisória editada, por exemplo, havendo
recesso em julho - esse prazo nao conta -, em dezembro continuará em vigência e virá novo recesso em dezembro e janeiro. Em fevereiro, ela começará a ser discutida de novo, ou seja, nove meses
mais três meses, sao doze meses, quase um ano.
Não chega a um ano, porque não ternos recesso de
três meses, mas perto disso. O Presidente da República seria beneficiado com os 90 dias que estariamos dando agora e mais quase três meses do recesso.
Sr. Presidente, nao quero que se diga que a
Oposição nao colaborou para com o fortalecimento
do Congresso, mas o que se discute aqui nao é a retirada das prerrogativas do Executivo, já que nao
consta, na História do Brasil, que o Presidente da
República tenha renunciado por motu proprlo as
suas atribuições e a sua competência. Quem está
fazendo isso, por motu proprlo, por sua vontade e
de acordo com o seu desejo é o próprio Poder Legislativo, renunciando a uma atribuição que lhe compete.
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Por essa razao, Sr. Presidente, que estou
apresentando emenda ao texto do Senador José Fogaça, onde é exclulda a expressao admitida a prorrogaçao por igual perlodo do art. 1ll que diz:
"Art. 1ll As medidas provisórias perderao eficácia se, no prazo de noventa dias,
admitida a prorrogaçao por igual perlodo."
Estou retirando a expressão admitida prorrogaçao por igual perlodo. Assim, Sr. Presidente, esse
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mos plenamente. Deverlamos começar, inclusive,
por retirar o instituto da medida provisória, porque é
um instituto trpico de regime parlamentarista. Deveriamos começar por ai.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, nao podemos
correr o risco, nesse momento em que estamos discutindo prerrogativas do Poder legislativo, de aprevar uma proposta de emenda constitucional que, na
verdade, estabelece uma situaçao pior do que a situaçao atual.

prazo de noventa dias será um tempo suficiente para
a vigência das medidas provisórias, apenas trinta
Quando a Liderança do Governo dizia querer
estabelecer a retomada de prerrogativas do Poder
dias a mais do que propOs o Senador Josaphat Marinho.
Executivo, citava sempre cs exemplos caricaturais:
. Com essa redaçao, sr. Presidente, nao poder~l --·-na<niepooe·maisexlgli'" meoíClCprovJsona ou- ex1g1r votar favoravelmente. O PSB, representado pelos
lei para comprar um carro para o vice-Presidente da
República; nao se pode mais exigir lei para que o
Senadores Antonio Carlos Valadares e Ademir Andrade, vota contra essa proposta do Senador José
engenheiro agrOnomo possa dirigir um carro tendo
Fogaça. Apesar disso, apresentaremos a emenda,
carteira de motorista, com o que estamos de pleno
acordo.
mas temos certeza que o projeto será aprovado, emO problema é que, quando o Governo apresenbora contra o nosso voto e contra o nosso pensatou o que ele chamava de retomada de prerrogativas
mento.
do Poder Executivo, vimos que na prática o que o
O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magaihaes)
Governo quer é retomar prerrogativas de um Poder
- Com a palavra o Senador José Eduardo Outra.
Executivo, nao á luz de uma constituição democrátiO SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BLOCO-sE.
ca, mas á luz de constituiçOes autoritárias.
Para encaminhar a votaçao. Sem revisão do orador.)
E ai o Governo diz que a organização adminis- Sr. Presidente, Srs. Senadores, durante algum
trativa
do Poder Executivo tem que ser uma atribuitempo debatemos essa matéria aqui sempre no senção do Executivo em um regime presidencialista.
tido de se restabelecer prerrogativas do Poder legisA Constituiçao de 1946, presidencialista e delativo que, a partir do instituto da medida provisória,
mocrática,
estabelecia, no que diz respeito à organiforam usurpadas pelo Executivo. Nesse sentido, se
zação administrativa, a competência sem reserva do
estabeleceu um processo de negociação envolvendo
Congresso Nacional, observada a iniciativa do Presilideranças de todos os partidos no Senado Federal e
dente,
nos casos previstos no§ 2l! do art. 67.
na camara dos Deputados.
O
Ato Institucional nll 2 estabeleceu competênDurante algum tempo, em várias reuniões, decia excepcional ao Presidente da República, enbatemos em tomo do art. 62, que trata das medidas
quanto perdurasse recesso parlamentar.
provisórias. Chegou-se, em linhas gerais, a uma
A Constituição de 1967, já no regime militar,
possibilidade de acordo, tendo claro que nao era a
estabeleceu
regra idêntica à da Constituição de
situaçao ideal, que o prazo de noventa dias prorro1946, observada a iniciativa do Presidente.
gável por mais noventa era excessivo, mas que poAgora, a Emenda Constitucional nll1, de 1969,
deria estabelecer uma melhoria a partir da aprovaa Constituição do Al-5, ai sim, estabeleceu compeção dessa emenda comparativamente com a situa·
tência exclusiva do Presidente da República, por
ção atual.
meio de decreto.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria de reO que estamos propondo, ao incorporar essa
gistrar também que o Governo, durante o periodo da
modificação nos arts. 48 e 84, é restabelecer prerrodiscussão, dizia que queria discutir, paralelamente
gativas de um Executivo, nao de uma Constituição
ao art. 62, a retomada de prerrogativas do Poder
presidencialista e democrática, mas da Emenda
Executivo que, segundo ele, foram tomadas pelo
Constitucional nll1, de 1969.
perfil parlamentarista da Constituição de 1988.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, fizePor diversas vezes se dizia que terlamos que
mos destaques para a supressão do art. 3l! e do art.
retirar esses pontos parlamentaristas da Constitui4ll do projeto do Senador José Fogaça, porque, com
ção de 1988, a partir do momento em que foi aproa aprovação desse destaque, estaremos, ai sim, covado o regime presidencialista, com o que concorda-
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roando um processo de negociação entre os diversos representantes desta Casa.
Quero deixar bem claro que nêo temos compromisso e que não pode ser utilizada como objeto
de negociação a discussao do art. 48 e do art. 84.
Devo dizer que apresentamos emendas informais
junto ao Relator, as quais poderiam estabelecer um
processo de negociação no que diz respeito a essas
prerrogativas. Propusemos que algumas delas, particularmente a matéria relativa à estruturação, atribuições e funcionamento dos ministérios e órgãos poderiam ser caso de lei delegada. Fizemos uma outra
proposta- que copiamos da PEC n2 174, do Governo, que foi apresentada na Câmara e que não está
tramitando porque não foi admitida na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania - estabelecendo
que o Presidente poderia dispor, mediante decreto,
sem aumento de despesas, e observados os limites
fixados na lei orgânica da administração pública federal. sobre a organização administrativa do Senado, do Poder Executivo, transformação e alteração
de cargos, etc.
A nosso ver, está por trãs das emendas que foram apresentadas pelo Governo o que o Ministro
Bresser Pereira tem dito: que a exigência da legalidade como um dos princfpios que regem a administração pública é um estorvo. Isso é o que tem dito o
Ministro Bresser Pereira, que, a nosso ver, é o que
está consubstanciado nessa emenda.
Portanto, Sr. Presidente, coerentemente com a
discussão que houve para tentar um acordo relativamente às medidas provisórias, não poderia neste
momento, no primeiro turno, em que é possfvel o
destaque de mérito, ser outra a orientação da liderança do Bloco, se não a de votar favoravelmente ao
projeto, sem prejufzo dos destaques. Estamos fazendo destaques para esses artigos. Acreditamos
que, ao contrario do que se pretendia originalmente ou seja, restabelecer prerrogativas do Executivo - se
for aprovado na sua totalidade o relatório do Senador Fogaça, essa emenda serã um enfraquecimento
ainda maior do Poder Legislativo em relação ao Poder Executivo.
Como podemos apresentar no primeiro turno
destaques de mérito suprimindo esses pontos que
consideramos inadmissfveis em uma Constituição
presidencialista e democrática, encaminhamos favoravelmente, sem prejufzo dos destaques.
E queremos registrar que o nosso compromisso de negociação termina aqui. Caso seja aprovada
a emenda na sua totalidade, como no segundo turno
não hà como fazer supressões de mérito; af, sim,
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votaremos contra_ Mas tenho certeza de que o Senado irá aprovar as supressões que estamos fazendo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O tempo está findo.
Alguns colegas Senadores reclamam de oradores que usam mais o tempo que outros, o que é uma
injustiça. Daf eu solicitar que todos se atenham aos
cinco minutos regimentais.
Com a palavra o Senador Edison Lobão.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Legisladores, temos o dever de garantir a govemabilidade do Pafs. E, para
que essa govemabilidade seja garantida, um dos
pressupostos é a capacidade de o Governo também
legislar, ainda que em carãter precário.
No passado, Sr. Presidente, havia a figura do
decreto-lei, que, aliás, tinha carãter definitivo. Depois, com a Constituição de 1988, elaborada por
uma Constituinte democrãtica, criou-se a figura da
medida provisória, que, provisória, teria que ser votada pelo Congresso Nacional. Na verdade, a medida provisória deveria viger por apenas um més. Assim está na Constituição. Porém, a tradição e a prática fizeram com que as medidas provisórias acabassem sendo reeditadas interativamente por oito, dez
ou vinte vezes. E assim prossegue.
Culpa do Governo? Não, Sr. Presidente. Temos que admitir que a culpa é do Congresso Nacional. Ao Congresso cabe aprovar ou rejeitar as medidas provisórias em trinta dias. Se não o faz, a culpa
é sua e não do Poder Executivo.
Portanto, não há aqui o que falar em matéria
de retirar prerrogativas do Poder Legislativo em beneficio do Poder Executivo. O Poder Legislativo é
que não tem tido a capacidade de decidir com rapidez sobre as medidas provisórias.
Sr. Presidente, na verdade, o substitutivo do
Senador José Fogaça promove um grande avanço
nessa matéria_ S. E~ fixa não em 180 dias, mas em
90 dias a vigência de medidas provisórias, que poderá ser prorrogada por 90 dias, se o Congresso Nacional sobre ela não deliberar.
Tenho a convicção de que, com o § 7'1- do art.
62, agora proposto pelo Senador José Fogaça, vamos deliberar em 30 ou em 60 dias no máximo.
•
Diz o §72: O Congresso Nacional adotará regime especial de tramitação e votação para as medidas provisórias.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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de modo eficiente na linha de um orÇamento moderIsso quer dizer que as medidas provisélrias
no, equilibrado, correto - e assim em várias áreas.
agora serão votadas em regime de urgência, o que
Estamos, portanto, com um conjunto de atribuifará com que sejam todas aprovadas ou rejeitadas
em 30 ou 60 dias. Portanto, o Congresso não necesções e não tivemos condição, ou tempo, ou lucidez não sei qual a palavra - de nos aparelharmos para
sitará dos 180 dias para examinar as medidas proviacompanhar esse conjunto de atribuições restitufdo
sórias. Está ar, por conseqüência, um grande avanço nessa matéria.
pela Constituição de 1988.
Por isso, esse instituto curioso e desafiador da
Sr. Presidente, não posso deixar de cumprimedida provisória não é, necessariamente, um mal
mentar V. E~. e o ex-Presidente José Samey, que
em si quando aqui foi tantas vezes levantado por
foi o iniciador dessa luta pela cerração das deformaparte daqueles que são contrários ao atual substitutições que existem no trato das medidas provisélrias.
vo. A medida provisória não é um mal em si mesmo.
e o Senador José Fogaça, pelo belo trabalho que
E, vou mais longe, aqui ousando uma afirmação: a
acaba de produzir.
medida provisória não é, necessariamente, o instituA Liderança do PFL, por conseqüência, recoto
do parlamentarismo; ela pode ser o instituto do
menda o voto favorável ao projeto concebido - e
presidencialismo
exatamente porque na atividade
bem concebido - pelo Senador José Fogaça.
contemporánea há matérias na área econOmica que
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
necessitam de total rapidez. Mais, há matérias na
-Com a palavra o Senador Artur da Távola.
área econOmica que necessitam, inclusive, de absoO SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ. Para
luto sigilo durante o seu perfodo de gestação. A meencaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidendida provisória, de certa forma, protege a natureza
te, Sr% e Srs. Senadores, no bojo dessa discussão,
do andamento muito mais complexo do Poder Legisa meu ver, está a crise da democracia reprelativo nos dias de hoje. É evidente que, se a medida
sentativa.
provisória cai no terreno em que caiu e, .ao mesmo
tempo, o Congresso Nacional não demonstra agiliA democracia representativa, na forma pela
dade e ação na direção de votá-las, entramos num
qual foi concebida, forma essa que não encontrou
campo absolutamente deletério para o funcionamenainda outra melhor expressão nas democracias ocito desse instituto.
dentais, vive modernamente uma adjuntiva muito séConsidero, portanto, Sr. Presidente, que não
ria e complexa no que tange às relações entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo.
devemos ter a pretensão da plena lucidez no momente da ~.>tação de cada matéria. Assim como
A democracia representativa não é algo estátiquando se votou na Constituinte, a forma da medida
co. parado, sendo no século XX o que foi no século
XIX, nem igual na primeira metade do século XX
provisória revelou aspectos negativos, possivelmente neste momento não tP.nhamos a plenitude da lucicomo na segunda metade do século XX.
Fatos novos surgiram: o desenvolvimento de
dez para a compreensão do problema, donde afirmações peremptórias parecem-me imprudentes.
técnicas especificas na área da administração públiConcluindo, Sr. Presidente, aqui entra a sabeca; o desenvolvimento de teorias e conhecimentos
doria do substitutivo em questão: ele está a colocar
econOmicos, que hoje estão situados muito mais no
Poder Executivo do que no Poder Legislativo; os
passos de avanço, possibilidades maiores para o
Poder Legislativo na sua relação com o Poder Exeanos de paralisação da atividade legislativa, impecutivo, sem embaraçar o Poder Executivo e, ao mesdindo ao Parlamento, no caso brasileiro, uma evolução gradativa compatrvel com os desafios. E aqui
mo tempo, sem fazer que o Congresso ceda em exchegamos a um ponto: todos os poderes recuperacesso.
Esse avanço deve ser olhado por nós como
dos pelo Parlamento após a redemocratização, pela
Constituição de 1988, não encontram dentro do Paruma etapa num processo de entrosamento e interlamento institutos e instituições capazes de aparerelação entre os poderes que a contemporaneidade
lhá-lo.
-- - --- - nos apresenta de maneira bastante complexa e que
não podemos ter a pretensão de esgotá-la com a
Exemplo: temos assistido, ano a ano, derrocanossa suma sapiência, até porque ela' não existe
das r:3 Comissão de Orçamento por falta de aparelhamento do Poder Legislativo diante dos poderes
dessa maneira.
Ele tem, portanto, um conteúdo de transformareadquiridos na questão orçamentária. E somos tesção, não de mudança. Transformação é diferente de.
temunhas do esforço de Parlamentares para operar
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mudança. Transfonnação é um processo endógeno,
algo que vem de dentro, e ele propõe uma transformação do processo, até como uma experiência nova
para se viver e avaliar adiante. Razão pela qual, a
meu juizo, merece o nosso total acatamento. Ele é
um instrumento modesto por parte do Poder Legislativo do ponto de vista de sua ambição, no sentido de
dar passos novos na direção da melhoria desse entendimento.
Aqui se falou em ditadura, aqui se falou em decreto lei, e, para concluir, Sr. Presidente, se ditadura
existe, esta nao é a da medida provisória, esta é a
do presidencialismo, uma fonna de ditadura legal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhaes)
-Concedo a palavra ao nobre Senador José-Samey.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB-AM. Para uma
explicação pessoal.) - Sr. Presidente, tendo de ausentar-me deste Plenário, quero que minha ausência
nao seja interpretada como uma fuga ao debate,
mas uma manifestaçâo de apoio ao projeto. Creio,
como disse o Lider de minha Bancada, Senador Jader Barbalho, que este nao é o projeto ideal, mas o
politicamente posslvel.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhaes.
Fazendo soar a campainha.) - Consulto o Plenário
sobre a prorrogaçâo da sessao por 60 minutos.
Em votaçâo.
Nao havendo objeção do Plenário, está aprovada.
Concedo a palavra ao nobre Senador José
Serra.
O SR. JOSÉ SERRA (PSDB-SP. Para encamic
nhar a votaçao.) - Sr. Presidente, podemos votar,
sem qualquer embaraço, a proposta de emenda
constitucional do Senador José Fogaça. Nflo tenho o
constrangimento que aqui foi exibido pelo lider do
PMDB Senador Jader Barbalho. Para aqueles que
têm pr~ocupaçâo com relaçâo aos excessivos poderes por parte do Executivo, nao seria demais afinnar
que esse projeto de emenda constitucional, na verdade, limita os poderes do Presidente da República,
mais do que a legislação constitucional atual.
Recordo-me, Sr. Presidente, à época da Constituinte, de quando foi introduzida a figura das medidas provisórias. Estas, como representaram um
avanço em beneficio do Poder Legislativo, comparativamente ao decreto-lei. Por quê? Porque o decretolei, não obstante ser mais restrito do ponto de vista
da sua abrangência, era aprovado por decurso de
prazo de 60 dias.
··
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Na constituinte .. aprovou~seaintroaliçao da figura das medidas provisórias sem o mecanismo de
decurso de prazo beneficiando o Executivo. Mais
ainda, recordo-me, Sr. Presidente, de que ninguém,
naquela oportunidade, cogitava da hipótese da reediçâo de medidas provisórias. Esta foi uma novidade, uma novidade consagrada no ano de 1989, a
partir de um parecer do então Consultor-Geral da
República, Dr. Saulo Ramos, na época assessorado
pelo atual Ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr.
José Celso Mello. Esse parecer, de alguma maneira,
abriu caminho para essas reedições, e as reedições
passaram a caracterizar um quadro adverso. Por
quê? Porque na prática o Executivo se limita a editar
uma medida e reeditá-la indefinidamente.
A responsabilidade, no caso, reside na ambigUidade da Constituição, porque quis fugir do decreto-lei, mas nao se dispôs a deixar de forma clara - e
incluo-me como constituinte nessa autocrltica - o decurso de prazo ao contrário, porque o decurso de
prazo ao contrário também representaria uma violência. Então, o texto ficou amblguo e deu margem à interpretaçâo do Governo Samey, confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. Este órgão confinnou a possibilidade de reediçâo das medidas provisórias indefinidamente. Esta é a realidade.
Por outro lado, o que aconteceu desde então?

O Congresso Nacional simplesmente dedicou-se a
não examinar as medidas provisórias.
Durante seis anos na Câmara dos Deputados,
depois de promulgada a Constituição, nao me lembro de uma única vez que tivesse havido rejeição de
uma medida provisória por nâo ser urgente ou relevante. Isto nunca aconteceu. O Congresso sempre
se recusou a apreciar as medidas provisórias, definindo uma posição, no mais das vezes, de cumplicidade com relação ao Executivo; uma recusa de
exercer o seu poder, seja de rejeitar de pronto, mediante a nao consideração de urgência ou de relevância, seja no seu conteúdo.
Houve época em que eu mesmo apresentei
emendas, Sr. Presidente, estabelecendo um prazo
de 45 dias, de 60 dias para o exame de uma medida
provisória, e, a partir dai, toda a pauta do Congresso
seria bloqueada. Mas equivoca-se o Senador Jader
Barbalho quando diz aqui que o Governo, em medidas provisórias, poderia recorrer ao instrumento da
urgência previsto na Constituição. Nao é fato. Na
Câmara dos Deputados, a urgência Mo inclui as
sessões extraordinárias. Não há fonna de se obrigar
à votaçao.
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Na verdade, o projeto do Senador José Fogaça
introduz a figura do decurso de prazo a favor do Legislativo. Nao nos estamos dando conta disto: introduz o decurso de prazo em seis meses. Isto, pelo
que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos,
chega a ser revolucionário, do ponto de vista institucional, porque a grande maioria das medidas provisórias se prolonga nas suas reedições por muito
mais de seis meses.
Na verdade, o Senador José Fogaça introduz o
conceito, Senador Jader Barbalho, de reprovação
por decurso de prazo. Bastará que o Congresso Nacional nilio examine em seis meses para que a medida perca a sua vigência.
· · Portanto, todos aqueles que estilio preQCupados com a falta de poder do Legislativo ou com o excessivo poder do Executivo, somente teriam razOes,
Senador Pedro Simon, para votar a favor dessa proposta.
Agora, nós temos outro desafio, que é assumir
com responsabilidade o mandamento constitucional:
primeiro, examinar em cada caso se a medida é urgente e relevante; segundo, se a medida obedecer a
ambos os critérios, examiná-la com rapidez. Esses
seis meses sao o prazo limite. Ninguém nos obriga a
permanecer com uma medida provisória por seis
meses.
Por essas razOes, Sr. Presidente, devo dizer
que podemos votar sem constrangimento, à vontade; estamos dando um passo na direção de um
avanço institucional. Mas há outro passo que nao
será dado por meio de discursos, nao será dado por
meio de uma votação e sim por intermédio de atitude: ou o Congresso resolve assumir seu papel de
Poder da República, rejeitando medidas provisórias
na sua preliminar, quando nilio sao pertinentes, ou
examinando-as num prazo curto, ou essa situação
vai continuar indefinidamente.
Por isso, podemos votar essa emenda e sublinhar seu caráter positivo. Além disso, presto aqui minha homenagem ao trabalho do Relator, Senador
José Fogaça, que teve toda a paciência e todo o cuidado em trazer para esta Casa uma proposta que
efetivamente representa um avanço.
Durante o discurso do Sr. José Serra,
o Sr. Antonio Carlos Magalhtles, Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Carlos Patrocfnio, ~ Secretário.
Durante o discurso do Sr. José Serra,
o Sr: Carlos Patrocfnio, 21 Secretário, deixa

a cadeira da presidência, que é ocupada
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pelo Sr. Antonio Carlos Maga/Mes, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhaes)
-Com a palavra o Senador RamP.z Tebet.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para encaminhar a votação. Sem revisao do orador.)- Sr. Presidente, Sr!s e Srs. Senadores, desde que assumimos o nosso l!l<lnd<:~!9 de_ SenªcjQr~ l'lfl mais de dois
anos, essa fo1 a matéria sobre a qual mais se discutiu e que é apontada como um avanço para o Poder
Legislativo.
Declaro que vou votar a favor, Sr. Presidente,
S~s e Srs. Senadores, porque assumimos o compromisso de votar um projeto que melhore a edição
de medidas provisórias por parte do Poder Executivo.
Sr. Presidente, Sr4s e Srs. Senadores, quando
aqui cheguei, em 1995, tive oportunidade de relatar
uma medida provisória em tramitação nesta Casa,
referente à Advocacia Geral da União. Ela foi reeditada vinte e cinco vezes!
Entendo, pois, que estamos avançando e que
essa votação é politica. Os Lideres, inclusive, já estiveram reunidos. O Senador José Fogaça gostaria de
apresentar um projeto melhor sobre medida provisória. Cada um de nós tem idéia de um projeto, cada
um de nós julga que pode apresentar o melhor. Esse
é o possivel, diante da realidade.
O Relator teve a grande capacidade de consubstanciar no seu parecer a opiniao da maioria do
Senado da República e da Gamara dos Deputados.
Por essas razOes, darei o meu voto favorável.
Podemos votar medida provisória em seis meses, mas, Sr. Presidente, também poderemos fazêlo-em 90 dias, deSdeque nos reuni:imos:
Eu também gostaria de um projeto ideal ou da
idéia inicial do Senador José Fogaça, por exemplo,
de se -constituir uma- comiss:ão--perinanerite para
apreciar medida provisória. Isso nao foi posslvel, e,
para cada medida provisória, haverá uma comissao.
Ora, nao deixarei de votar só por essa razao.
Entilio, darei o meu voto agora. Vamos experimentar, constatar os resultados da inovação, da mudança constitucional que estamos fazendo· e cada
vez mais buscar o aprimoramento e o fortalecimento
do Poder Legislativo. ~ o que nos cumpre afirmar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carfos Magalhaes)
-Concedo a palavra ao Senador Ademir Andrade.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco-PA. Para
encaminhar a votação. Sem revisao do orador.)- Sr.
Presidente, quero louvar a insistência de V. ~ em
finalmente colocar esta matéria em votação.

------------------ ---------- ------------------
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E;;sa q1 :estão de medida provisória, Sr. Presidente, é eX\Temamente importante. Medida provisória
s1gnifica que...um homem, um cidadão, no exerclcio do
Poder E..vec-.ltivo, pode fazer valer uma lei quando julgar necessário. O Presidente edita uma medida provisória, que, a partir desse instante, passa a ser lei, até
que o Congresso tome uma decisão sobre ela.
Fui constituinte em 1988, Uder do PSB e, nessa condição, participava de todas as discussões de
Lideres sobre tudo o que era votado na Constituinte.
E não pode haver nada mais claro do que aquilo que
aprovamos na Constituição de 1988.
O que estamos discutindo hoje chega a ser um
absurdo. Na Constituição de 1988, a intenção de todos nós, inclusive de alguns que são Lideres do Governo nesta Casa, foi colocada de maneira clara e
objetiva. Repito o ébvio, mas é preciso que gravemos
o que fizemos:
"Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá
adotar medidas provisórias, com força de lei,
devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional, que, estando em recesso,
será convocado extraordinariamente para se
reunir no prazo de cinco dias."

Chegamos ao cúmulo, Sr. Presidente, de estabelecer a convocação extraordinária do Congresso
Nacional para votação de medida provisória.
No parágrafo único do referido artigo, estabelecemos de maneira clara, nltida e transparente, que
elas só teriam validade por 30 dias. Após esse prazo, perderiam sua eficácia. Dessa forma, não consigo compreender até hoje a decisão do Supremo Tribunal Federal, que acatou um parecer do jurista
Saulo Ramos. Isso é absolutamente incompreenslvel diante do que ficou estabelecido, com clareza,
com nitidez, na Constituição de 1988. Por essas razOes, não posso em hipótese alguma, concordar
com a proposta hoje em votação.
Não é isso que deseja o meu partido, o PSB.
Não podemos admitir a mudança feita, muito mais
favorável ao Executivo do aquela estabelecida na
Constituição de 1988. Para nós, 180 dias é um prazo
absolutamEonte inaceitável, incompreenslvel.
Enramos quando determinamos que as Casas
deveriam deliberar conjuntamente. Agora, o que há
de positivo nessa emenda é a deliberação em separado das duas Casas, o que facilita a tramitaçao. Entretanto, em hipótese alguma, podemos aceitar esses prazos, aceitar a ampliação dos poderes do Executivo, aceitar 180 dias, aceitar que um homem crie
uma lei - evidentemente, com a base gevemista
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apoiando tudo que o Presidente da República solicita -, não podemos aceitar esse tipo de entendimento. Isso não •lOS satisfaz e, por isso, votamos contra
o substitutivo do Senador José Fogaça.
Admitirlamos até 60 dias. A proposta do Senador Josaphat Marinho é a melhor de todas as propostas, mas, infelizmente, o Executivo não a aceitou.
Sua base pediu modificações, com as quais não podemos concordar.
Era essa nossa manifestação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
- Com a palavra o Senador José lgnácio Ferreira.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, quero, inicialmente, felicitar V. Exl
pelo empenho, pelo esforço desenvolvido no sentido
de colocar em votaçao essa matéria.
· -·-Quero, também, felicitar o Relator, Senador
José Fogaça, pelo trabalho que desenvolveu e por
ter encontrado a solução posslvel. Não é a solução
ideal. Tenho me manifestado em ocasiões anteriores, r.as reuniões de Bancada, que há muita necessidade de se permitir ao Governo soluções rápidas,
em face da velocidade da sociedade pós-industrial,
da sociedade da informação.
Penso também - inclusive alguém se manifestou a respeito - que a medida provisória não é, afinal
de contas, instrumento tfpico do parlamentarismo;
entendo que ela cabe perfeitamente no presidencialismo, sobretudo um presidencialismo que vive seus
dias de necessidade de se adiantar às realidades do
mundo de hoje.
A solução encontrada não é a ideal, mas é a
que se conseguiu.
Felicito, portanto, a quantos participaram desse
esforço e digo que vou votar favoravelmente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Com a palavra o último orador inscrito, Senador
José Roberto Arruda.
V. ExA dispõe de apenas cinco minutos.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, ouvi atentamente todos os que usaram os seus cinco minutos
antes de mim. Estou convencido de que esse é o
momento de afirmaçao do Poder Legislativo por vátias razOes colocadas aqui e que não vou repetir.
Cumpre-me, Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, relembrar a esta Casa que o ~xto que está
sendo votado aqui não apenas foi negociado exaustivamente com as Lideranças dos Partidos que dão
sustentação ao Governo e com o Bloco de Oposição
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aqui no Senado, mas também com as Lideranças da
Câmara dos Deputados, em dezenas de reuniões.
Não podemos também esquecer que o texto votado
aqui hoje será apreciado depois na Câmara dos Deputados. E era preciso construir, Sr. Presidente, um
texto de convergência entre o relatório inicial do Deputado Aloysio Nunes Ferreira e o relatório inicial do
Senador José Fogaça.
A conclusão a que chegamos, Sr. Presidente, é
que o prazo constitucional de 90 dias, com impedimento de qualquer reedição e uma prorrogação de
90 dias, é apenas o prazo máximo constitucional. Os
dispositivos regimentais introduzidos no relatório do
Senador José Fogaça e parte integrante desse entendimento polftico, obrigam o Congresso N~cional a
deliberar sobre medidas provisórias em prazo bem
inferior a esse. A comissão mista que analisará cada
medida provisória terá 30 dias para apreciação das
emendas. E esta Casa e a Câmara dos Deputados
votarão as medidas provisórias em caráter de urgência, inscritas sempre como primeiro item da pauta.
As colocações de modificações dos arts. 48 e
84 da Constituição Federal não foram inventadas
nessa negociação, porque o entendimento polftico
iniciou-se com uma proposta do Presidente José
Samey. S. ExA. em nome do Congresso Nacional, já
levava ao Poder Executivo a necessidade de se resgatar para aquele Poder atribuições que no regime
presidencialista lhe cabem.
Mas nós, Sr. Presidente, as Lideranças do Governo, abrimos mão daquilo que inicialmente desejávamos e estamos aqui votando favoravelmente, na
Integra, uma emenda do Senador Roberto Freire,
uma emenda que tem o espirita da convergência,
que não nos atende totalmente no pleito inicial, mas
que também não deixa de devolver algumas prerrogativas ao Poder Executivo.
Tem mérito, Sr. Presidente, a iniciativa de V.
ExA de fazer votar nesta Casa um ponto final para as
sucessivas reedições de medidas provisórias. O Senador Pedro Simon sabe que ainda hoje estao no
Congresso Nacional, sem discussão e sem votação,
medidas provisórias do tempo do Governo Samey,
do Governo Itamar e de outros governos. Desejamos, com esse projeto, pOr fim a essa seqOência infindável de reedições. Toda e qualquer medida provisória terá que, obrigatoriamente, ser votada no prazo máximo de 90 dias.
Ora, Sr. Presidente, dizia o Senador Pedro Simon que medida provisória é instrumento do regime
parlamentarista, mas não se pode esquecer que
todo o espirita da Constituição de 1988 era parla-
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mentarista; Constituiçáo que Óbrigou o Presidente da
República a editar medida provisória para comprar
carro para uso do Vice-Presidente ou para permitir
que engenheiro agrônomo do Incra dirija uma camioneta não sendo a sua função motorista. São essas
coisas pequenas, atitudes fundamentais de gerenciamento do Executivo, que estao sendo minimamente devolvidas a esse Poder, como deve ser no
regime presidencialista.
Mas o fundamental e que faz parte do acordo
polftico integral é que a mudança do art. 62 da
Constituição está tendo voto favorável também do
Bloco de Oposição.· Construi mos um projeto de
convergência, construfmos o entendimento politico-. não só no Senaifo~ mas. também na Câmara
dos Deputados.
Com certeza, votado esse texto, as infindáveis
reedições de medidas provisórias estarão termina-- das.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR PRESIDENTE (An1onio Car1os Magalhães)
- Sfls e Srs. Senadores, aviso a V. Exls que teremos
oito votações nominais, dai por que solicito a presença de todos em plenário.
Votação da Emenda n2 3, em primeiro turno,
com alterações propostas pelo Relator, ressalvados
os destaques.
As Srfs e os Srs. Senadores já podem votar.
O SR. ELCIO ALVARES -Sr. Presidente, quero orientar a Bancada, como Uder do Governo.
O SR PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
- Quem vota com a emenda vota sim.
Como vota a Uderança do Governo?
O SR ELCIO ALVARES (PFL-ES) -A Liderança
vota sim, Sr. Presidente.
O SR PRESIDENTE (Antonio Gar1os Magalhães)
-Como vota o Uder do PSDB?
O SR SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - O
PSDB vota sim, Sr. Presidente.
O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Como vota o Uder do PFL?
O SR EDISON LOBÃO (PFL-MA)- Sim, Sr. Presidente.
O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magallaes) Como vota o Udef do PMDB?
O SR JADER BARBAL.HO (PMDB-PA)- O PMDB
recometlda o volo sim, Sr. Presidenle.
O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos•tAagalhaes)Como vota o PTB?
O SR VALMIR CAIIFELO (PlB-DF)- Sr. Presidente, o PTB recomenda o volo sim.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) -

Como vota o Bloco de Oposição?
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco-SE) - Sr.
Presidente, com base em meu pronunciamento anterior,
a Liderança de Bloco de Oposição recomenda o voto
sim ao projeto, ressalvados os destaques.
O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhaes)
-Como vota o PPB?
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA) - Sr.
Presidente, a Bancada do PPB está liberada. O meu
voto é não.
O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhaes)
- A Bancada do PPB está liberada, e o Senador Epitacio Cafeteira vota não.
Os Srs. Senadores já podem votar.Peço â presença, em plenário, dos Senadores
que estão em seus gabinetes ou em outras dependências da Casa. (Pausa)
Senador José Eduardo Outra, V. Ex§ já votou?
(Pausa}
Senador Onofre Quinan? (Pausa)
Senador Júlio Campos? (Pausa)
Senador Coutinho Jorge? (Pausa}
Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pausa)
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O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhaes)

-'lotaiclrn SIM::QISIS. S~r1élltóigli~_e::f([,!;p_:_Q7_:- .- ..... .
·Houve 02 abstenções.
lotar66 votos.
-Aprovada.
O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhaes}
·:passemos aosãestagues. ·
-Destaque de autoria do Senador Antonio Car·los Valadares que manda retirar a expressão admiti_da á-prorrQ§aÇãopõr_igual peri_od().
- -A Presidência esclarece que está automaticamente destacado o § 3º, constante do art. 12 da
.Emenda 1:12 03, i!l.i!i, conforme _refere o aditamento
do Sr. Relator, versa matéria correlata.
Eftfvoraçaooaesfaque.
.0-SR-::ANTONIOCARLOS VALADARES - Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar a vota-

:~E,
.O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães}
-·-5omente V. Ex§ poderá falar como autor e por cinCõ' minutos:
-- .b -SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
· (PSB-SE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
~Sr. Presidente, c:Omo era previsto, a matéria princi-
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pai já foi aprovada pelo Plenário. Em face disso,
numa tentativa de reduzinnos o impacto da proposta
do Senador José Fogaça que possibilita ...
Sr. Presidente, o meu racioclnio está sendo
perturbado neste momento.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães.
Fazendo soar a campainha.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES -Sr.
Presidente, continuando o meu pronunciamento, a
fim de diminuinnos o impacto das idéias do Senador
José Fogaça, já que a proposta ele S. EX"' reduz as
atribuições do Poder Legislativo, temos a oportunidade de, pelo menos, aprovar em parte o que foi
idealizado pelo Senador Josaphat Marinho com a
participaçao da Comissao Especial. Em v& de o
prai:o da prorrogaçao ser de 90 dias, proporcionando à medida provisória eficácia durante 180 dias, estamos propondo uma emenda suprimindo a expressão: admitida a prorrogaçao por igual perlodo, ou
seja, não admitindo a prorrogaçao por mais 90 dias.
O objetivo é dar ao Poder Executivo as condições que ele está a exigir neste momento para maior
rapidez e celeridade do processo administrativo e
polftico de seu Governo e dando ao Congresso Nacional a miníma oportunidade de apreciar as medidas provisórias no tempo razoável de 90 dias. Se
aprovado o texto como se encontra, Sr. Presidente,
em vez de 90 dias, a eficácia será de mais 90, o que
perfaz 180. Somados a esse prazo quase três meses de recesso parlamentar. a medida provisória vigirá quase um ano. o. que é um contra-s..e.nso__d.iaole
dos estudos feitos na Comissão Especial designada
pelo Senado Federal. V. Ex!, em boa hora. colocou
as medidas provisórias em pauta para discussão no
Senado Federal.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Em votaçao. (Pausa)
Quero esclarecer ao Plenário que quem mantém o texto vota sim; quem quer atender à Emenda
Valadares vota não. Quem votar sim vota pela manutençao do texto do relatório do Senador José Fogaça, e quem votar não vota com o Senador Antonio
Carlos Valadares.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF) - Sr. Presidente, o PTB recomenda à sua Bancada o voto
sim.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PTSE. Sr. Presidente, o Bloco vota não.
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - Sr.
Presidente, o PSDB recomenda o voto sim.
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O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA) - Sr. Presidente, o PFL recomenda o voto sim.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) - Sr.
Presidente, o PMDB recomenda o voto sim.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente, gostaria de prestar alguns esclarecimentos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Relator deseja prestar alguns esclarecimentos
sobre todos os destaques no prazo de cinco minutos.
V. EX"' tem a palavra.
O SR. JOSÉ' FOGAÇA (PMDB-RS. Para emitir
parecer.) - Sr. Presidente, é muito importante este
esclarecimento, pois a supressão dessa parte do
texto do parágrafo 1~ do art. 62 implica a supresstio
dos §§ 3!! e 42, subseqUentes, o que eliminaria, definitiva e tenninantemente, a possibilidade de prorro-,
gaçao, o que está contido no acordo. Portanto, preci~·
sa, neste momento, ser mantido, sob pena de a ma-.
téria não prosperar e acabar por não obter o objetivo
proposto. Dessa fonna, enfaticamente, peço aos
Srs. Senadores que mantenham o texto, votando
sim.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) - Sr. Presidente, também peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Apenas falam o Relator e o autor do destaque.
O SR. PEDRO SIMON - O autor já falou?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Já.
O SR. PEDRO SIMON - O autor já disse, enfaticamente, que o voto é não?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

-Já.
·O SR. PEDRO SIMON - Se S. Ex! já disse, então, estou satisfeito.
b SR. PRESIDENTE (AiltoniO CarlOs Magalhães)
- Os Srs. Senadores já podem votar.
Senador Odacir Soares.
Os Srs. Senadores já sabem que, primeiro, devem pressionar o botão, colocando depois a senha.
(Pausa)
Os Senadores José Agripino e Geraldo Melo
já votaram? (Pausa)
Mantendo o texto, sim; com a Emenda Valadares, não
Senador Fernando Bezerra. (Pausa),
Os Srs. Senadores que não votaram ... (Pausa)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES - Sr.
Presidente, todos já votaram?
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhaes)
- É o que estou observando. Quando eu observar
que todos os 66 Senadores que estavam na votação
anterior já votaram, encerrarei a votação. Se demorar, atenderei a V. Ex! e encerrarei a votáção.
(Continua a votaçlio.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Gar1os Magalhaes)
- O Senador Fernando Bezerra não está votando.
O Senador Gilvam Borges já votou? (Pausa)
O Senador Romeu Tuma já votou?
O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP) -Já, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhaes)
-Vou encerrar a votação, pedindo aos Srs. Senadores que fiquem no plenário para as demais votações,
que são todas nominais.
_Encerrada a votação.
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permanentemente. É aquela que recomendo ao Plenário e, mais uma vez, peço o voto sim à permanência do texto.
O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Os Srs. Senadores já podem votar.
Quem vota com o texto, vota sim.
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - Sr.
Presidente, o PSDB encaminha o voto sim.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA) - Sr. Presidente, o PFL encaminha o voto sim.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos MagaJM, _
es)- Como vota o PMDB?
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) - O
_PDMB recomenda o voto sim, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhaes)- Como vota o PTB?
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- O PTB
recomenda o voto sim, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhaes)- Senador José Eduardo, como vota o Bloco?
O SR. .JOSÉ EDUARDO 'ouTRA (Bloco-PTSE) -O Bloco està liberac:o, Sr. Presidente.
(Procede-se à votaçtio.)
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sor. O que quero com meu destaque? Suprimir a expressão que poderá alterar o projeto de conversão
apenas por via de supressão. Então, ficaria assim:
Encerrada a votação na Casa revisora, a matéria
será encaminhada, se necessário .... Não há pbr que
se introduzir um fator limitante ao poder revisor de
cada uma das Casas.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Com a palavra o Senador José Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, já
foi explicado na sessão anterior a esta que, no modelo que estamos adotando, para que a votação seja
rápida e efetiva se faz necessário manter a fórmula
adotada para a sessão conjunta do Congresso Nacional.
No Congresso Nacional, embora localizados fisicamente no mesmo espaço, ou seja, no mesmo
plenário da Câmara, Câmara e Senado têm votações separadas. Na primeira votação, a Câmara emenda no mérito e supressivamente. Na segunda votação, que é a do Senado, o Senado só tem o poder
de emendar por via de supressão total, ou seja, pela
via de rejeitar o projeto.
Estamos reproduzindo isso, mas com a possibilidade de que a segunda Casa mantenha o poder
de supressão parcial ou total, que seria a· rejeição:
Se não houver essa restrição, a matéria, constitucionalrr.ente, terá que voltar para a primeira Casa iniciadora, o que determinaria, inevitavelmente, a impossibilidade de votar em 90 dias.
Do ponto de vista da estrutura, do modelo e da
operacionalidade pensada para este projeto, essa é
uma das definições fundamentais. Alterá-la é também comprometer o modelo como um todo que está
sendo proposto.
Portanto, mais uma vez, infelizmente, sou obrigado a apelar pelo voto sim.
E chamo a atenção para o fato de que, pela
primeira vez na história do Senado, no perlodo republicano, haverá iniciação de votações por aqui. E
isso só é passivei graças ao tipo de modelo que estamos estabelecendo.
O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães)

-Os Srs. Senadores já podem votar.
Como vota o Llder do PFL':'
O SR. EDISON LOBÃO {PFL-MA) - Sr. Presidente, o PFL recomenda o voto sim.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Como vota o LIder do PMDB?
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O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) - O
PMDB recomenda o voto sim, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Como vota o Uder do PTB?
O SR. VALMIR CAMPELO {PTB-DF) - O PTB
recomenda o voto sim, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Como vota o LI der do PSDB?
O SR. SÉRGIO MACHADO {PSDB-CE) - Sr.
Presidente, o PSDB recomenda o voto sim.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Como vota a liderança do Bloco?
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA {BLOCO-PTSE) - O Bloco recomenda o voto não.
O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães)
-Os Srs. Senadores já podem votar.{ Pausa)
(Procede-se à votação.)
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I PI (FREITAS NETO
PSOB
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PSOB

ES JOSE !GNACIO

FERiti::JRA

SIM

PSOB

DF JOSE ROBERTO ARRUDA

SIM

-~iz o caput ao art: 62 que, em caso âe rele--varlcia e-urgênCia, -o -Presídenteâa Repú61Jcã pode ···
PSDB
SP JOSE SERRA
SIM
editar medida provisória. Se se trata de relevância e
PFl
MT JÚLIO CAMPOS
SIM __
PPB
TO LEOMAR QUJNTANILHA
urg~riCia, o -congresso Nacional nao pooe se absSIM
PPB
MS LEVYOIAS
SIM
trair de votar a matéria e de dar a ela a retevaneia e
PPB
PI LUCIDIO PORTEllA
SIM
c onstituição. Portanto, não
a urgência previstas
PSBD MS LUDIO COELHO
SIM
pode;-sob hipótese algu ma, mesmo de recesso, diPMOB GO MAURO MIRANDA
SIM
PMOB AC NABO R JUNIOR
SIM
que
mesmos asminuir ou não rontaros Prazos
PMDB PB NEY SUASSUNA
SIM
atados.
já
são
dil
tabelecemos,
que
PFL
RO OOACIR SOARES
SIM
-~
lira-pratica, Sr. Presid ente, significa que no pePMDB
GO ONOFRE QUINAN
SIM
rlooõãe recesso ã6 -Cong resso de_ dois _meses, se
PR OSMAROIAS
PSOB
SIM
PMOB
MS RAMEZ TEBET _
SIM
. for_uma medida_ provisória editada no final da sesMG REGINA ASSUMPÇÂO ,
PTB
SIM
·
~sao
Legislativa, ele já terá ' de imediato, a vigência
PMOB AL RENAN CALHBROS
SIM
PPS
PE IROBERTO FREIRE
SIM. - por 240 dias.
PFL
RR ROMEROJUCÁ
SIM
Portanto, a supressão do parágrafo estabelece
SP ROMEUTUMA
PFl
SIM
·· uma absoluta coerência e ntre ele e os parágrafos
PSOB
CE SERGIO MACHADO
SIM
PTB
I DF VALMIR CAMPELO
SIM
que regem o arngo e o ca puiõo arti~ro-;-que-diz que
PFl
IBA WALDECK ORNELAS
SIM
medida_ provisória só deve ser editada em caso de
relevância e urgência. Se é em caso de relevancia e
O SR. PRESIDENTE (Antonio Csrlos Magalhães)
urgência, o Congresso tem que se reunir para votar.
-Votaram SIM 51 Srs. Senadores, e NÃO 14.
Nao podemos abstrair esse tempo dos prazos dilatados que nós mesmos estamos nos impondo.
Houve 1 abstenção.
-Por isso, c:Oncfairio os Sfs. Senadores, no senTotal: 66 votos.
de
se retirar esse parágrafo do Relatório do Setido
Mantido o texto.
- -nadar José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães)
- Em votação o destaque do Senador José Eduardo
O SR. PRESIDENTE (Antonio cartos Magalhães)
Outra, em relação ao § 11 do art 1 da Emenda n-2 3,
-O Sr. Relator quer fazer alguma declaração sobre o
com aditamento.
assunto?
Antes de conceder a palavra ao Senador José
Eduardo Outra, coloco em votação a prorrogação da
O SR. JOSÉ" FOGAÇA- Sr. Presidente, o texto
sessao por mais 30 minutos. (Pausa)
foi alterado porque anteriormente dizia: Os prazos
Os Srs. Senadores que aprovam queiram pernão correm nos perlodos de recesso. Acontece que
manecer sentados.
~~o:.:.eapllt-do--artigo, como disse o Senador José
Eduardo Outra, estabelece que é preciso convocarAprovado.
se extraordinariamente o Congresso em cinco dias,
Concedo a palavra ao nobre Senador José
caso seja editada uma medida provisória.
Eduardo Outra para encaminhar.
Vou reportar-me ao exemplo do ano que pasO SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco-PTsou. Esta Casa foi ê:onvocada extraordinariamente
SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do
para votar medidas provisórias e uma pauta que foi
orador.) - Sr. Presidente, eu pediria a atenção dos
Srs. Senadores. O § 11 diz que, em caso de intercombinada entre os Presidentes da camara e do
Senado. No entanto, Sr. Presidente, no dia 20 de
rupção das atividades do Congresso Nacional, independentemente dos motivos que determinarem o redezembro, cessaram-se as atividades do Congresso
cesso, ficará igualmente suspensa a contagem dos
Nacional e reiniciaram-se no dia 08 de janeiro de
prazos a que se refere o§ 1!.
1997. Se V.Exl contabilizar, verá que tal perfodo
compreende dezenove dias de recesso decidido,
Ora, Sr. Presidente, penso que, nesta questão,
não pela Constituição, mas pelas duas Casas, por
está uma imagem do Congresso Nacional de coeintermédio de suas presidências. Não me lembro,
rência com o Texto Constitucional. Não houve neem quase vinte anos de vida pariame,ntar, de Connhuma emenda, nem no parecer do Senador José
gresso reunido no Natal. Pode ser que tenha havido,
Fogaça e nem nas propostas de emenda constitticiomas em minha curta e breve experiência parlamennal, que modifique o caput do art 62, que trata de
tar de vinte anos, eu não vi isso acontecer.
medida provisória.

na
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No dia 08 de fevereiro, foi encerrada a convocaçao extraordinária e voltamos dia 15. Houve um
recesso institucional, porque decidido pelas Mesas,
de oito dias. Já tinham sido contados 19 mais oito,
somando-se 27 dias, que seriam fisgados do prazo
de 90 que a comissao teria para votar. O que significa dizer que, caso não sejam descontados esses
dias, não teremos, evidentemente, a possibilidade
de cumprir os prazos.. E é por isso que o prazo não
corre no recesso; corre apenas em casÕ de interrupçao das atividades, independentemente dos motivos
que determinaram essa interrupçao, que pode ser
Natal, Ano Novo. Mas Natal e Ano Novo são 19 dias.
pelo que foi a experiência do último recesso, que
não é constitucional mas é legal porque decidido pelas duas Mesas.
Sr. Presidente, do ponto de vista, portanto, do
que estamos decidindo, esta me parece uma questão de coerência do Congresso consigo mesmo.
O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Os Srs. Senadores já podem votar.
Como vota o LI der do PTB?
O SR VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- O PTB
encaminha sim, Sr. Presidente.
O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Como vota o Llder do PFL?
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA) - O PFL
vota sim.
O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Como vota o LI der do PSDB?
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - O
PSDB encaminha o voto sim.
O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Como vota a liderança do Bloco?
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco-PTSE) - Sr. Presidente, quero registrar que o prazo da
prorrogaçao é exatamente para contemplar essas
preocupações do Senador Fogaça.
O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Como vota o Bloco, Excelência?
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco- PTSE) - O Bloco vota não.
O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães;
-Muito obrigado.
Senador Jader Barbalho, V. E~ encaminha
como?
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) -O
PMDB encaminha sim, Sr. Presidente.
O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- PMDB voto sim.
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se á votaçtlo.)

VOTAM OS SRS_ SENADORES
PDT
PSB
PSB
PSDB
PFL
PT

PSOB
PFt
PMCB
PFl
PSOB

RJ ABOJ~MENTO

PA ADEMIR ANDRADE
SE ANTCNIO CARLOS VAtADARES

-

RJ ARTUR DA TAVOLA

MA BELLO PAROA
RJ

BENE~TA

~

DA SJl.VA

CE BENI VERAS

/

-

AM BERNARDO CABRAL
MT CARLOS BEZERRA
TO CARLOS PATROCINIO
PE CARLOS WILSON ...

-

PFl

MA EDISON LOBAO

PT

SP EDUARDO SUPUCY

PFL

ES

PPB
PPB
PMOB
PMDB

RN FERNANDO BEZERRA
AC FLAVIANO Mao

PFL
PFL
PSOB

MG FRANCELINO PEREIRA
PI FREITAS NETO

PFl
PFl
PFl

PMOB
PMDB
PSOB
PMOB

PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PT
PMOB
PSDB
PSOB
PSDB

PFL
PDT
PT

PPB
PPB
PPB
PSOB
PSBO

PMDB
PMDB
PMDB

PFL
PMDB
PSDB

PMOB
PMOB
PTB

PMOB

PPS
PMOB
PFL
PFL
PDT
PSOB
PTB
PFl

SIM

-

LCIO ALVARES
RS EMILIA FERNANDES '
MA EPITACIO CAFETEIRA
SC ESPERIOIAO AMIN

.PTB

-

SIM
SIM
{"'ÁO

SIM
SIM
SlM
SIM
SIM
SlM
SIM
SIM
SlM
SIM
SlM
SlM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

OERALOÓ MElo
OILBERTO MIRÃNDA
AL CJUILHERME PALMEIRA

RN
AM

PI HUGO NAPO~O
HUMBERTO LUCENA

PB
PA
AM
RR
TO

JAOER BARBALHO
JEFFERSON PERES
J~OFRANCA

'

JOÃO ROCHA

PE JOEL OE HOLLANDA

MT JONAS PINHEJRO

RN JOSE AGRIPINO '
RO JO~_BIANCO
SE JOSE EOUARÕQ OUTRA'
RS JOSE FOGAÇA
ES JOSÊ IGNACIO FERREIRA
DF JOSE ROBER'fO ARRUDA
SP JOSE SERRA
MT JULIO CAMPOS

MG
DF
TO
MS

JUNIA MARISE
LAVRO CAMPOS
LEOMAR QUINTANILHA
LEVYDIAS

PJ LUCIOIO PORTELLA

CE
MS
GO
AC
PB
RO
GO

LU CIO ALCANT ARA
LÚOIO COELHO
MAURO MIRÃNDA
NABOR JUNIOR
NEYSUASSLiNA
OOACIR SOARE-s

ONOFRE QUINAN
PR OSMAROIAS
RS PEOROSlMON

MS RAMEZTEBET
MG REGINA ASSUMPÇÃO
AL RENAN CALHEIROS

NÃO
NÃO
NÃO
SlM
SIM
NÃO
SlM
SIM
SIM
SlMSIM

NÃO
•

SIM
SIM
s·!M

SIM
SIM
NÃO
SIM
SIM
SIM
SIM
NÃO

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
ABST
SIM
SIM
SIM

PE ROBERTO FREIRE

NÃO

PR ROBERTO RECUIÂO

NÃO

RR
SP
AP
CE

SIM
SIM

ROMEROJUCA
ROMEUTUMA
SEBASTIÃO ROCHA
SERGIO MACHADO
DF VALMIR CAMPELO
BA WALOECK OR~LAS

NÃO
SIM
SIM
SIM
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães) nos moldes de propostas que apresentamos ao Ll-Votaram SIM 53 Srs. Senadores; e NÃO 11.
_derilo Góvem~e~ao_Sené!Mr
l=(>gaça; entenHouve uma abstenção.
demos que, dentro da discussão que o Congresso
vem fazendo em tomo ãa regiJii:.mentaÇão-das mediTotal de votos: 65.
das provisórias, é inadmisslvel que introduzamos esMantido o texto.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) sas modificações nos arts. 48 e 84.
Portanto, consic!eramos como fundamental a
- Ainda teremos mais três votações. Destaque. Vamos votar o art. 32 da Emenda n-2 3, com aditamento supressão desses dois artigos, uma vez que, ar, sim,
estaremos contemplando um processo de negociado Senador José Eduardo Outra.
ção que vem sendo feito, que ainda não foi concluiV. Ex§ quer encaminhar a votação?
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - É art 32, Sr. do e que poderá ter continuidade na negociação de
uma emenda especifica para os arts. 48 e 84.
Presidente?
- - Portanto~- pe<Jin1os aos nobres --pares que voO SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
tem: Não.
-Perdoe, art 32 da Emenda n-2 3.
O SR pRESIDENTE (Antonio Car16s Magalhães)
. . . O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bt.OCO-SE.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -O Relator quer prestar algum esclarecimento?
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente, isto é
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, para nós, este é o
parte
do acordo que foi feito, em nome do acordo,
destaque mais importante.
Uder do Governo, no Congresso Nacional e,
com
o
Queremos registrar, como já fizemos anteriormente, que estamos dispostos a discutir com o Go- evidentemente, com a discordância do PT ou do LIverno uma proposta de emenda constitucional que der da Oposição, infelizmente. Mas, quanto ao parevenha dar mais agilidade e atribuir prerrogativas ao cer sou obrigado a manter o Sim porque este é um
dos pontos fundamentais para assegurar o acordo
Executivo.
Registramos que estão mantidas as propostas que fizemos e garantir as inovações, mudanças e
que fizemos informalmente ao Senador José Fogaça avanços que conseguimos nas medidas provisórias.
O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
e ao Llder do Governo, no sentido da possibilidade
de fazermos uma proposta de emenda constitucional -Quem vota com o texto, vota Sim.
Os Srs. Senadores já podem votar.
á parte para contemplar essas preocupações.
O
SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - ReafirmanMas a forma, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
não
é parte do acordo, o Bloco encaminha o
do
que
queria deixar esse alerta à Casa, se for aprovado
Não.
voto
esse relatório com esses dois artigos, porque, ainda
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
que haja o terceiro e o quarto, são artigos praticamente espelho um do outro, uma vez que um trata -O Bloco encaminha o voto Não. Mas, o PFL?
O SR. EDISON LOBÃO -Vota Sim.
das prerrogativas do Congresso e o outro de prerroO
SR. SÉRGIO MACHADO - Sr. Presidente, o
gativas do Executivo, estaremos, na prática, introduzindo uma situação pior, no conjunto, á que temos PSDB vota Sim.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magal~
hoje em relação às medidas provisórias.
Volto a registrar que a redação proposta para - O PSDB vota Sim.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Evidentemente, é um
esses dois artigos não encontra paralelo em nenhuma constituição presidencialista democrática brasi- acordo com o Governo.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Como?
leira, encontra paralelo na Emenda n-2 01, de 1969.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Isto foi explicado, SePortanto, entendemos que, se por um lado é
vantajoso para o Congresso aprovar, mesmo com nador José Eduardo Outra. Não omiti isto, é eviden·todas as ressalvas, o art. 62 da forma que se encon- te.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhãtra, por outro, introduzir conjuntamente as modificações no arts. 48 e 84, no balanço final, o que tere- es)- Senador, Jader Barbalho.
mos é que haverá um aumento de poderes do ExeO SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, o
PMDB recomenda o voto Sim.
cutivo.
O SR PRESIDENTE (Jlntonio Car1ds Magalhães)
Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, reafirmando a disposição da oposição em negociar, atra- -O PMDB vota Sim.
vés de uma proposta de emenda constitucional, em
Senador Valmir Campelo como vota o PTB, na
separado, uma nova redação para os arts. 48 e 84, integra?

José
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O SR. VALMIR CAMPELO- O PTB vota Sim,
Sr. Presidente, recomenda.
O Sr. Pedro Simon - Sr. Presidente, peço a
palavra para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para um
esclarecimento. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!s e Srs. Senadores, o Uder do PT está
propondo que se transforme esses dois artigos
num projeto em separado. Não estamos rejeitando, mas S. E~ quer que esses dois artigos trami-_
tem num projeto em separado. É importante esclarecer.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-A Casa está esclarecida e já votou.
O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, peço a
palavra para justificar meu voto.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Tem a palavra o Senador Roberto Freire.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco-PE. Para
justificar o voto.) -Sr. Presidente, para manter a unidade com o Bloco, votarei Não, embora tenha participado, inclusive, da elaboração de uma emenda visando o consenso e o acordo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Todos os Srs. Senadores já votaram?
Senador Odacir Soares, V. Ex5 já votou?
Vou encerrar a votação. (Pausa.) Encerrada.

PMOB

PMDB
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SIM
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SIM
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SIM
SIM

PE ROBERTO FREIRE
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PFL
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PFL
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PFL

BA WALOECK ORNElAS

PDT
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-

JOSE ROéERTÓ ~RUDA

JOSE SERRA

SIM
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SIM
SIM

MT JONAS PINHEIR.à.

PFL

PSDB
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ROMEUTUMA
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SERGIO MACHADO
VALMIR CAMPELO

•..

·•

SIM

VOTARAM OS SRS. SENADORES
POT
PSB
PSB
PSOB
PFL

PT
PSDB

I RJ IABDIAS I
I PA IADEMIR ANDRADE
I SE iANTO~IO CARLOS •
I RJ !ARTUR DA TAVDLA
I PAROA
I R.

DA SILVA
CE IBENI VERAS

/:~
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SIM
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SIM

; WILSON

SIM

I'FL
PT

I LDBAO
I SUPUC1

SIM_
NÃO
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EMIUA~"""s-.~~~~~=~-t-~-..,:~:a.

PPB
PPB

SIM
-NÃ()_

PMDB
I BEZERRA
PMDB I AC
I MEI.O
PFL
I MG
I PEREIRA
PFL
I PI IFREITAS NETO
.
PSDB
f'FL_

I RN IOERAl.OO MELO
~
I MIR-.NDA

P_~ ~ IG~M BORGE

PFL.
PFL

L"l
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Total de votos: 65.

NÃO
• _SIM

PSDB

~

Não houve abstenção.

s

~~~~-=~~==~----~mSIM~o

PFL

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
· - Vota_ra.rn SIM 49Srs. Senadores; e NÃO 16.

.~

SIM
5 ~

s~
M
M
SIM
SIM

SiM

_Mantido o texto.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
~J:;m_\Lo'ªçao o aestaque que to1 apresema1:10 ao

art:

42~

da Emenda n2 3, com aditamento do Senador
"'José Eduardo Outra.
-Concedo a palavra ao Senador José Eduardo

nutra.

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BLOCO-SE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do oraodor.) - Sr. Presidente, quero ma1s uma vez ãelxarbem claro que a Oposição está disposta a estabelecer um_t:>rõcei!lSó (l_~rt-egoéiação com a,s Lideranças
.do Governo, para modificar esses dois--artigos-que
·tratam de prerrogativas do Congresso. Apresenta"rtfós·as~liaifpropostas. Logicamente, com o tempo
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que tivemos, seria muito difícil chegarmos " un1 nnum funciohàHo ue carreira. Isso significa que
acordo. Esses dois artigos não fazem parte do acor- nêo haveria mudança na vida funcional de nindo entre as diversas forças do Congresso e o Gover- guém, evidentemente, e isso impediria o empreno. Pode refletir um acordo das Lideranças do Go- guismo, a utilização da máquina futuramente de
verno. Mas o que estamos discutindo são prerrogati- maneira desairosa ao interesse público.
vas do Congresso Nacional, são prerrogativas desta
Portanto, mais uma vez, ressalto a importância
instituição.
-do voto sim, Sr. Presidente.
O SR. EDISON LOBÃO - O PFL encaminha o
Portanto, Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, reafirmamos o destaque, dizendo da nossa dis- voto sim, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhãposição em estabelecer a negociação em tomo de
urna proposta de eménda constitucional à parte, es) - O PFL encaminha o voto sim. Como vota o
uma vez que esses pontos - repito - foram incluldos PTB?
O SR. VALMIR CAMPELO- O PTB recomenna quinta-feira. As propostas de emenda constitucional que deram origem a um acordo - que não é o da o voto sim, Sr. Presidente.
ideal -em relação ao art. 62 estão aqui hà.dois anos.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) Se tivermos mais tempo, é posslvel, sim, es- Como vota o PSDB?
O SR. SÉRGIO MACHADO - O PSDB encamitabelecer um acordo para uma proposta de emennha
o
voto sim, Sr. Presidente.
da constitucional à parte em relação a esses artiO
SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
gos. Mas, da forma que estamos aprovando uma
matéria de que os Srs. Sen~dores tiveram conhe- -Como vota o PMDB, Senador Jader Barbalho?
O SR. JADER BARBALHO - Recomendo o
cimento na última quinta-feira, achamos que signisim,
Sr. Presidente.
voto
fica atropelar um processo de negociação entre as
O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
diversas Lideranças do Congresso e o Governo e
que teve resultados positivos em relação ao art. - Como vota o Bloco?
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - O Bloco
62. Para resguardar - e incentivar - o principio de
negociação, consideramos fundamental a supres- vota nêo.
são desse artigo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Os Srs. Senadores jà podem votar. Falta, depois
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Sr. Presi- deste, somente um destaque.
dente, ...
(Procede-se à votaçtlo.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- V. ~. infelizmente, não pode falar. Só pode falar o
Relator, a quem concedo a palavra.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Peço a
palavra como Llder, Sr. Presidente.
O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- V. Ex! não pode falar como Uder. Só pode falar o
Relator, que tem a palavra.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente, mais
uma vez se trata da mesma questão: o acordo politico estabelecido no âmbito dos Partidos do Governo.
Houve um esforço inaudito para caminhar
em direçêo às reivindicações do Lider José
Eduardo Outra. A matéria inicialmente mencionava extinção de cargos públicos e agora passa a
ter a seguinte redaçêo: extinção de cargos públicos quando vagos. Portanto, o Presidente da
República só adquire a prerrogativa de legislar
para extinguir cargos públicos que estejam vagos, que não estejam sendo ocupados por ne-

VOTARAM OS SRS. SENADORES:
POT
PSB
PSB
PSOB
PFL
PT

PSOB
PFL

ADEMIR ANDRADE
ANTONIO CARLOS VALAOARES
ARTUR DA TAVOLA
BELLOPARGA
BENEDITADASILVA

CE BENIVERAS

PMDB

AM BERNARDO CABRAL
MT CARLOS BEZERRA-

PFL
PSOB
PFL

TO
PE
MA

PT
PFL
PTB

PPS
PMDB
PMDB
PFL
PFL
PSDB

PFL
PMDB

NÃO
NÃO
NÃO
SIM
SIM
NÃO
SIM

RJ ABOIAS NASCIMENTO

PA
SE
RJ
MA
RJ

SIM

CARt.OS PATROCINIO
CARLOS WILsoN
EOISON LOBAO

•

SP EDUARDO SUPLICY

'

ES IELCIO ALVARES .
RS EMIUA FERNANDES

se
RN

ESPERICtAO AMIN
FERNANDO BEZERRA

AC FLAVIANO MElÓ

MG

FRANCEUNO PEREiRA

PI FRETAS NETO
RN GERALDO MELO

AM

GILBERTO MIRANDA

AP GILVAM BORGES

.-,-

.

SIM
SIM
SIM
sfM
NÃo"
SIM
NÃO
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
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I AL GUILHERME PALMEIRA
I PI HUGO NAPOLEAO
IPB HUMBERTO LUCENA

SIM
-SIM
ABST

PMOB

IPA JADER BARBALHO

SIM

PSDB

IAM JE::FFERSON PERES

SIM

PMDB

IRR JOÃO FRANCA

SIM

PFL

TO JOÃO ROCHA

SIM

PFL

PE JOEL DE HOLLANDA

SIM

PFL

MT JONAS PINHEIRO

SIM

PFL

RN

SIM

PFL

RO JOSEBIANCO

SIM

PT

SE JOSE EDUARDO OUTRA

NÃO

OSE AGRIPINO

PMDB

RS JOSE FOGAÇA

SIM

PSDB

ES JOS~ IGNACIO FERREIRA

SIM

PSDB

DF JOS!:: ROBERTO ARRUDA

SIM

PSOB

SP JOSÉ SERRA

SIM

PFL

MT JULIO CAMpoS

SIM

PDT

MG JUNIA MAR ISE

NAO

DF LAURO CAMPOS

NÁO

PPB

TO LEOMAR QUINTANILHA

SIM

PPB

'IS LEVY DIAS

SIM

PPB

PI LUCIOIO PORTELLA

SIM

PSOB

CE LUCIO ALCANTARA

NÃO

PSBO

MS LUOIO COELHO

PMOB

GO MAURO MIRANDA

SIM
SIM

PT

PMDB

AC NABOR JUNIOR

SIM

PMDB

PB NSY SUASSUNA

SIM

PMDB

GO ONOFRE QUINAN
PR OSMARDIAS

SIM

PSOB
PMOB

RS PEDRO SIMON

NÃO

MS RAMEZTEBET

SIM

MG REGINAASSUMPÇÃO

SIM

PMOB

P1B
PMDB
PPS

SIM

AL RENAN CALHEIROS

SIM

PE ROBERTO FREIRE

NÃO

PMCB

PR ROBERTO REQliiAO

SIM

.PFL

SIM_

PCT

SP ROMEUTUMA
AP SEBASTIAO.ROCHA

PSOB

CE SERGIO MACHÃOO

SIM

P1B

DF VALMIR CAMPELO

SIM

PFL

BA WALDECK oRNELAS

SIM

NÃO

O SR. PRESIDENTE (Antonio C.ar1os Magalhães)
-Valaram Sim 49 Srs. Senadores e Não 13.
Houve uma abstençao.
Total: 63 votos.
Mantido o texto.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao Senador Roberto Freire, para
encaminhar a votaçao do último destaque, o termo
criaçao.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco-PE. Para
encaminhar a votaçêo. Sem revisao do orador.) - Sr.
Presidente, tenho a impressao de que este destaque
poderá ser aprovado, J;ois mantém aquilo que a Liderança governista desejava,-ou seja, a capacidade
de o Poder Executivo organizar-se, de estruturar
seus ministérios e os órgaos da administraçao pública. Por outro lado, retira uma contradição, algo que
efetivarnente este Congresso nao quer conceder: a
criaçao de ministério ou órgao público por decreto.
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Entendo gue o CongresSQNacional_deva supri_mi r a_ expresSão criaçao de ministério, para evitar
~pos slveis interpretações do Poder Executivo de que
-----aecreto-pode -criar ministério ou órgao público.
-por
Mas mantém no Executivo a capacidade de estruti.i:-rar a administraçao pública sem necessariamente
exigira lei.
~Nao afeta os poderes que aqui foram concedi-dos ao POder Executivo e resguarda qualquer con_trad ição__quj;!_ possa haver com a permanência do
texto criação de ministério ou órgão público. Era im-:PUItante exCluir. Nao retira nenhum dos poderes ad_qUI ndos e cria maior transparência no que estamos
desejando. Nao aumenta despesas e nao permite a
-ena çao de cargos ou criação-ae mlnísEérió -sem ser
naf,orrnai!a ~i.
Talvez esse destaque possa ser aprovado,
pol s nao va1 muãar em· naãa aquilo que é substanti_v.o. no acordo que foi feito pelos Lideres governistas. O SR-PRESIDENTE (Antonio Carlos MéK,lª'haE!s)
_-_Co ncedo a palavra ao Relator.
-O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Para encami.ohar_a v_o_taçao. Sem revisao do oradorT: Sr. Piesidente, a orientaçêo é a mesma. Reconheço que o
-Sen ador Roberto Freire deu uma grande contribuiÇão_ao processo âe avanço que se realizou, mas
devo_reiterar que_a proposta que o Governo fez, namesa de negociações, entre aqueles que lá se encon travam, teilâO siâO aceita por todos os Lideres do
PMQB,_do PFL, do PTB, todos os partidos da base
do Governo, exige a manutençao do texto tal como
está, até porque a criaçao de ministério ou de alguma instituiçao não pode ser acompanhada peta criaçao de cargos. t vedado ao Executivo criar cargos,
nada que gere despesa poderá ter a iniciativa do
Executivo, sem ouvir o Congresso Nacional. Mas
transformar uma instituiçao, um ministério, uma repartiçao pública, para dar agilidade, funcionalidade
ao sistema administrativo é a prerrogativa que se
está dando ao Presidente.
Portanto, mais uma vez o voto é sim pela preservaçêo do texto, embora com tOdo respeito à participaçao do Senador Roberto Freire.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) - O PMDB
deveria votar contra, Sr. Presidente, porque parece
estar vota!ld9 em causa própria. Estao falando em
transformar uma secretaria, em criar um novo ministério, pode ficar mal para o PMDB votar a'fayor.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Como vota o Llder do PFL?

386

ANAIS DO SENADO FEDERAL

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA) -A Lideran-

ça do PFL recomenda o voto sim, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhaes)
-Comovotao Uderdo PMDB?
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) - O
PMDB recomenda acompanhar o voto do Senador
do Rio Grande do Sul, José Fogaça. O PMDB é solidário com o representante do Rio Grande do Sul.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhaes)
-Como vota o Uder do Bloco?
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BLOCO-SE)
- O Bloco vota não, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os ~alhaes)
-Como vota o Llder do PTB?
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF) - Sim,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhaes)
-Como vota o Uder do PSDB?
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - Sim,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhaes)
-Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhaes)
- Os Srs. Senadores que aprovam a prorrogação da
sessao por 15 minutos queiram se conservar como
se encontram. (Pausa)
Aprovada.
A sessão está prorrogada por 15 minutos.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, são 20 horas.
O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhaes)
-É questao de ordem, Senador?
O SR. ROBERTO FREIRE - Não, Sr. Presidente. É apenas para que a Mesa cumpra com sua detenninação, pois são 20 horas.
O SR. PRESIDENTE {Antonio Car1os Magalhaes)
- V. Ex' pede a palavra por quê? Algum artigo regimental?
O SR. ÉLCIO ALVARES (PFL-ES)- Sr. Presidente, gostaria de frisar que acabei de receber uma
comunicação do Senador Levy Dias. na qual S. Ex'
teve a oportunidade dizer que imaginava estar a votação encerrada. Comunicou-me que está no corredor e que virá votar. Assim, faço um apelo à Mesa
no sentido de que aguarde mais um ou dois minutos,
que o Senador Levy Dias estará votando, completando os 63 Senadores presentes.
··
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco-SE) Sr. Presidente, o Regimento não pennite isso, caso
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contrário iremos ampliar o prazo dizendo que o Senador está no corredor, na porta, na Câmara e que
tem mais cinco, 10, 15, 20 minutos.
O SR. ÉLCIO ALVARES -Sr. Presidente, peço
apenas a V. Exl a prorrogação por dois ou três minutos para ...
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco-PA) - Sr.
Presidente, gostaria de saber se haveria prorrogação de prazo caso a matéria fosse de interesse da
Oposição. Isso não é passivei.
O SR. -ROBERTO- FREIRE (Bkic::o-PE) - Sr..
Presidente, a única coisa que levanto é que foi importante a prorrogação de três minutos concedida
pela Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Calos MagaiMes)
-É verdade.
__ O ~R. ROBJ:IiTO FRI;!RE íª.!QçQ-Pf;)_- Penso
que seria um desrespeito a todos em função dessa
detenninaçâo. Três minutos já foi uma prorrogação
suficiente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Calos Mag<ihâes)
-A Mesa vai encerrar a votação.
- Está encerrada a votação.

VOTARAM OS SRS. SENADORES:
'OT
'SB
'SB
08
'FL
PT
PS08
PFL
PMI >B
PF
PS!
PF
PT

PFl
PTB
PPB
PMOB
PMOB
PFL
PFL
P :os

FL

SiM

R.
PA IAOEMIR
SI IANróNIO CARLOS
R. !AR1\JR DA TAVOLA

NÁO
NÁO

SIM

SiM

>PARGA
R.
CE
AM
M1

NA<)
VERAS

LOS BEZERRA

TO CARLOS PI

LSON

ILoBAo

~

-.;

SiM
SIM
SiM
SiM
SiM
SiM
NJio

lsP
IES

SlM

NJio
>AMIN

SiM
-SI..SIM
SIM

IAC
I PI FREITAS NETO
>MEL
>MIR
IAP G!LVAM BORGI

~
HDA

NÁI
NÁI

P <DB
'Fl
'FL
P <DB
p <08

IAL
I PI IHUGOI
IPB
IPA IJADER!

F :os
PI 108
PFL
PFL

IRR IJOÃO FRANCA
ITO IJOÁOROCHA
IPE IJOEL DE HOLLANDA

SI!
Sl!
S!N
SIM
NÃO
SIM
SIM
SIM

IMT

SIM

PFl

I LI

:ENA

I PERES

------------ --------
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~P~SO~etjjs~P~J~O~SÉ~S~E~RRA~~~~===··::::::::t:::~SI~M~-~-~~;:..;~p~roí)-1fel'id<femPienário,

da Comissão Especial,

_ _-_-_-_-__~~:---=-=-~-+--~s"''M;;.,-_-.Criada :Pára examinar as· matérias,· REiTiitor.~enaaof
1__,:,;PF,;-L--+.Mf~J;;;u;::;uo:;-:;;c•;:;;M:;;:PO:;;s:__
PDT
MG JUNIA MARISE
NAO
1--'';0PTO'-f.o~F'f.LA7.7.u•;;;o::;c;:,;,•M"'PO~s-------~-~t---oNÃiiõ~---'---Josaphat Marinho, concluindo pela apresentaçao da

PPB

TO LEOMARCUINTANILHA

;;;,

~~ ~~~:~~~:c~~rr~~

_... ·:_ __

. SIM- ::Erneilda-!12_1-Pien (SUbsti!Utiva);

--~:~-

~-sob 1!266, de 1997, da ComiSSãode Consti--

~P~sa:O:o:-t.MS3.L7.u;;:oli';oico;_:;e;;:;LHo;o<='------=-------~-·=-=--~--+------"isiii,Mr-- 1uiÇão, Justiça e Cidadania (sobre a Emenda nst 1-

~:::c~:==-+~:.:~Ct.~:::,AB'=o:::"~~~;:.,~~:7.-10:;;~~":~-~----===..-t---.,;:;,~~,...-~_J>..le..Q, da Ç()milõ~JLE~~ci~l· p_e~_p_rejudicialidade
r;;~'--1-'.~~;;:;TI~;:,.-------~~---~-=----t--...;5~,..,..,;--,.--c_·-~- da matéria, das Propostas de Emenda CoristifuíPMos
PB NEY SUASSUNA
PMOB GO ONOFRECUINAN
-·;;tí;l- -·~çã()f1ll11';-20 e 65, de 1995, que tramitam em COn1-;;P;:;SD~B:-t,P;;;R;f,O~S""MA~R;';O;i;IA;';;S====~=====f-=="'i~;;"I~~lF-~,__j----{:·IJ;:_:'l;L~O;_.,_,e;_.,Cf";a"'_-.Emenaã- nt-f:PTen;~ dà Comissão Espe-

·a

~·~Mo~e~R~s$.•~e~oR~o~s~IM~o~N;;;-;;:~========~:+==~·~M--~-::-~--c•al; e pela aprova"'"o da Proposta de Emenda à
~j---;oPi,M"'DB;-f:;';AL=fR;i;E;i;NiANC,';C;.;A;:,LH;-iEiO;IR~OSF--·~~~-===f-_~~--"'1sif.ill;<~.~-~=i<ofl2~2~CYÇsi.JI)stifUtiVa}.
PTB MG REGINA ASSUMPÇÁO
SIM
ConstituiçãO n!l1, de 1995, nOS termOS da Emenda
qlié Ofefece, ·venCi<! OS
PMOB

MS RAMEZ TEBET

yu.

~·

OS

I---;;PP:=s:+.·P,:;E+,IR;;'o~ae;•;;:ro;;F:;;•~e~;;;•e;..,...========-+--~NÁO~-- .....
s·~llªQQ~!õ ,Josapllat _Mar:!rlllo. José lgnácioFerrei=r"=:M08:o:---r.P;:;,R+.R::::o,;;8e;:;•;-;,·10;,;R,e;-="'":::c"A"'ca'-·-~~-~-----~-~==+--~~NA.,.o~~Péres;·~Epiiácio·AntOnio
PFl
SP ROMEU TUMA
SfM
~---;P=:o=-r-+'APo;:tsii'e;;,BAS~nAi;~oo-;•"'oc"'oAA"'.---=~~====+--~.,--o-,....
.ir-,"'"'·- - Carlos Vafadares, Ademir Andrade, e em separa-

·..a: Jefferson-

catetêira,

~j"PTB~soe~~ti.~~~t.~;:"~.::~;~;~~:,.;c::"~a~~t~-:--::=:-=:-·:·:~::::--:-:~=+r-:-~----~~_,SIIol""·""·"::~~·-t~tri."'Senaãores [úeio-Aicantara e José Eduardo
PFl

BA WAL.DECK ORNElAS

--

-

SIM

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
-Votaram SIM 46 Srs. Senadores e NÃO 16.
NAo houve abstençao.
Total: 62 votos.
NAo foi aprovado o texto.
Está rejeitado o termo criação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhaes) - Aprovada a Emenda nll 3, de Plenário
(substitutivo), com as alterações propostas pelo
Relator, ficam prejudicadas as Propostas de
Emendas à Constituição nsts 1, 4, 11, 20 e 65, de
1995, 7, de 1997, e as Emendas n!! 1, de Plem!lrio e 2-CCJ.
SAo os seguintes os itens prejudicados, em virtude da aprovaçao de substitutivo à Proposta de
Emenda à Constituição nR-1:

-·-

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO
N24, DE 1995
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição
nlls 1, 11, 20 e 65, de 1995, e 7, de 1997)
Votaçao, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nR-4, de 1995, de autoria do

-"' proreriaõ·êl'ff Plenáno, em reexame, Relator:
Senado{ José Fogaça, em substituição à Comissao
de Constituiçao, Justiça e Cidadania, favorável à
Proposta de Emenda à Constituiçao nR-1, de 1995,
nos termos da Emenda n2 3, de Plenário (substitutiva), que oferece, e pela prejudicialidade das Propostas de Emenda à Constituição nts 4, 11, 20 e 65, de
1995, e 7, de 1997, que tramitam em conjunto, e das
Emendas nts 1, de Plenário, e 2-CCJ, ambas substitutivas.

-5PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO
N"! 11, DE 1995
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituiçao
nts 1, 4, 20 e 65, de 1995, e 7, de 1997)
Votaçao, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituiçao nR-11, de 1995, de autoria do
Senador Epitácio Cafeteira e outros senhores Senadores, que dá nova redaçao ao parágrafo único do
art 62 da Constituiçao Federal (adoção de medidas
provisórias), tendo
Pareceres
- proferido em Plenário, daComi~o Especial,
criada para examinar as matérias, Relator: Senador
Josaphat Marinho, concluindo pela apresentaçao da
Emenda n2 1-Pien (substitutiva);

-------------------------------------------- - - - - -
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- sob n~ 66, de 1997, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (sobre a Emenda n!l. 1Pien, da Comissão Especial), pela prejudicialidade
da matéria, das Propostas de Emenda à Constituição n~ 4, 20 e 65, de 1995, que tramitam em conjunto, e da Emenda n~ 1-Pien, da Comissão Especial; e pela aprovação da Proposta de Emenda à
Constituição~ 1, de 1995, nos termos da Emenda
nll 2-CCJ (substitutiva) que oferece, vencidos os
Senadores Josaphat Marinho, José lgnácio Ferreira, Jefferson Péres, Epitácio Cafeteira, AntOnio
Carlos Valadares, Ademir Andrade, e em separado, os Senadores Lúcio Alcântara e José Eduardo
Outra.
--- proferido em Plenário, em reexame; Relator:
Senador José Fogaça, em substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável á Proposta de Emenda à Constituição n2 1, de
1995, nos termos da Emenda n2 3, de Plenário
{substitutiva), que oferece, e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição ~s 4, 11,
20 e 65, de 1995, e 7, de 1997, que tramitam em
conjunto, e das Emendas n% 1, de Plenário, e 2CCJ, ambas substitutivas.

-6PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO
N2 20, DE 1995
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição
~s 1, 4, 11 e65, de 1995, e 7, de 1997)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n~ 20, de 1995, de autoria
do Senador Roberto Requião e outros senhores
Senadores, que dá nova redação ao art. 62 da
Constituição Federal (adoção de medidas provisórias), tendo
Pareceres
- proferido em Plenário, da Comissão Especial,
criada para examinar as matérias, Relator: Senador
Josaphat Marinho, concluindo pela apresentação da
Emenda~ 1-Pien (substitutiva);
-sob ~ 66, de 1997, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (sobre a Emenda ~ 1Pien, da Comissão Especial), pela prejudicialidade
da matéria, das Propostas de Emenda à Constituição n2 4, 11 e 65, de 1995, que tramitam em conjunto, e da Emenda~ 1-Pien, da Comissão Especial, e
pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição~ 1, de 1995, nos termos da Emenda n22-CCJ
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(substitutiva) que oferece, vencidos os Senadores
Josaphat Marinho, José lgnácio Ferreira, Jefferson
Péres, Epitácio Cafeteira, AntOnio Carlos Valadares,
Ademir Andrade, e em separado, os Senadores Lúcio Alcântara e José Eduardo Outra.
- proF-rido em Plenário, em reexame, Relator:
Senador José Fogaça, em substituição à Comissão
de Constit1Jiçã_9, _Ju.§tiça e Cidadania, favorá~el à
Proposta de Emenda à Constituição n2 1, de 1995,
nos termos da Emenda n2 3, de Plenário {substitutiva), que oferece, e pela prejudicialidade das Propostas de Emenda à Constituição n% 4, 11, 20 e 65, de
1995, e 7, de 1997, que tramitam em conjunto, e das
Emendas n2s 1, de Plenário, e 2-CCJ, ambas substitutivas.

-7PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO
N2 65, DE 1995
{Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição
n21, 4, 11 e20, de 1995, e 7, de 1997)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição~ 65, de 1995, de iniciativa
do Senador Nabor Júnior e outros senhores Senadores, -que altera dispositivos da Constituição Federal
(adoçâo de medidas provisórias), tendo
Pareceres
- proferido em Plenário, da Comissão Especial,
criada para examinar as matérias, Relator. Senador
Josaphat Marinho, concluindo pela apresentação da
Emenda n21-Pien (substitutiva);
-sob ~ 66, de 1997, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (sobre a Emenda n2 1Pien, da Comissão Especial), pela prejudicialidade
da matéria, das Propostas de Emenda à Constituição n2 4, 11 e 20, de 1995, que tramitam em conjunto, e da Emenda n2 1-Pien, da Comissão Especial; e
pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição~ 1, de 1995, nos termos da Emenda~ 2-CCJ
(substitutiva) que oferece, vencidos os Senadores
Josaphat Marinho, José lgnàcio Ferreira, Jefferson
Péres, Epitácio Cafeteira, AntOnio Carlos Valadares,
Ademir Andrade, e em separado, os Senadores Lúcio Alcântara e José Eduardo Outra.
- proferido em Plenário, em reexame, Relator.
Senador José Fogaça, em substituição à Comissão

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Ab1il 1997

José Fogaça - Lúcio Alcântara - Edlson Lobão
de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável à
- I-lugo Napoleão - Ney Suassuna - Rqgina AaProposta de Emenda à Constituição n!! 1, de 1995,
sumpção - Romeu Tuma - Ramez Tebet - Sérnos termos da Emenda n!! 3, de Plenário (substitutigio Machado - Levy Dias -José Roberto Arruda
va), que oferece, e pela prejudicia;:dade das Propos- Carlos Bezerra - Artur da Tãvola - José Blantas de Emenda à Constituição rP!s 4, 11, 20 e 65, de
co.
1995, e 7, de 1997, que tramitam em conjunto, e das
Emendas n!!s 1, de Plenário, e 2-CCJ, ambas substitutivas.
--------- ------Af.IE)(Q-AO PARECER N2150, DE 1997

-aPROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N2 7,
DE 1997
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição
nl's 1, 4, 11, 20 e 65, de 1995) Discussão, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nl' 7, de 1997, de autoria do
Senador Pedro Simon e outros senhores Senadores,
que institui os Atas Normativos Transitórios em
substituição às Medidas Provisórias, tendo
Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador José Fogaça, em substituição à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, favorável à Proposta de Emenda à Constituição nl' 1, de 1995, nos
termos da Emenda nl' 3, de Plenário (substitutiva),
que oferece, e pela prejudicialidade das Propostas
de Emenda à Constituição nl's 4, 11, 20 e 65, de
1995, e 7, de 1997, que tramitam em conjunto, e das
Emendas nl's 1, de Plenário, e 2-CCJ, ambas substitutivas.
O SR PRESIDENTE (Antonio car1os Magalhães)
- Sobre a mesa, parecer da Comissão de Constituição, Justilça e Cidadania, oferecendo a redação da
matéria para o 22 turno constitucional, que será lido
pelo Sr. 1l! Secretario em exerclcio, Senador Joel de
Hollanda.
~ lido o seguinte
PARECER N2 150, DE 1997
Redaçlo, para o segundo turno, do
Substitutivo à Proposta de Emenda à
Constltulçlo ni 1, de 1995.
A Comissao de Constituição, Justiça e Cidadania apresenta a redação, para o segundo turno, do
Substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição n!!
1, de 1995, que dá nova redação ao art. 62 da Constituição Federal.
Sala de Reuniões da Comissão, 23 de abril de
1997. - Presidente, Bernardo Cabral - Relator,

•
Altera dispositivos dos arts. 48, 62 e
84 da Constituição Federal, e dá outras
providências.
Art. 12 Dê-se ao art. 62 da Constituição Federal
a seguinte redação:
"Art. 62. ··············-·········-·-··-·-····

§ 12 As medidas provisórias perderão
eficácia se, no prazo de noventa dias, admitida a prorrogação por igual perlodo, nao forem convertidas em lei, devendo o Congresso Nacional disciplinar as relaçOes jurldicas
delas decorrentes.
§ 22 O prazo inicial a que se refere o
parágrafo anterior será contado a partir da
data da publicação da medida provisória.

§ 3l! Ato do Presidente da República
poderá prorrogar a vigência de medidas provisórias pelo prazo de noventa dias, sendo a
respectiva mensagem encaminhada ao Congresso Nacional.
§ 4l! ~ vedada a reedição, na mesma
sessão legislativa, do todo ou parte de medida provisória que tenha sido objeto de rejeição ou tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.
§ 5!! Os atas praticados na vigência de
medida provisória terão validade jurldica plena, salvo se o Congresso Nacional, no prazo
de sessenta dias, contado da data da extinção de sua eficácia ou rejeição, promulgar
decreto legislativo disciplinando as relaçOes
jurldicas dela decorrentes, nos termos do §

1!!.
§ 62 As medidas provisórias terão sua
votação iniciada na camara dos Deputados
ou no Senado Federal, observado o critério
'
de alternância simples.
§ 72 O Congresso Nacional adotará regime especial de tramitação e votação para
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as medidas provisórias, caben'do <: uma CC.:
missao mista de Deputados e Senadores
examiná-las e emitir parecer, antes de serem apreciadas, em sessao separada, em
cada uma de suas Casas.

§ 82 Encerrada a votaçao na Casa revisora, que poderá alterar o projeto de conversão apenas por via de supressões, a matéria será encaminhada, se necessário, á comissao mista para a sistematiza<;ao do texto
final, retomando à mesma Casa no prazo de
cinco dias, obrigatoriamente, para que o respectivo Presidente a envie à "sanção presidencial.
§ 9!! O voto contrário de uma das Casas importará rejeição da matéria.
§ 10. ~ vedada a edição de medidas
provisórias sobre matéria:

Abril 1997

Ait. 2~ As medidas provisórias publicadas ale a
data da promulgação desta Emenda continuam em
vigor até deliberação do Congresso Nacional ou revogação pelo Presidente da República.
Art. 3~ ~ revogado o inciso XI do art. 40 da
Constituição Federal e os incisos IX e X passam a
vigorar com a seguinte redaçâo:
"Art.48.....................................
IX - organização judiciária e do Ministério Público da União e do Distrito Federal;
X - criação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado o que
estabelece o art 64, inciso XXVII, allnea d."
Art 4J! ~ acrescentado um novo inciso ao art
64 da Constituição Federal, de número XXVII, renumerando o atual para XXVIII, e os incisos XXV e
XXVI passam a vigorar com a seguinte redação:

I - relativa a:
"Art 84 .....................................
a) nacionalidade, cidadania, direitos
pollticos e direito eleitoral;

b) direito penal;
c) organização do Poder Judiciário e
do Ministério Público, a carreira e garantia
de seus membros;
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais,
ressalvado o previsto no art 167, § 32;

11·- reservada à lei .complementar;
III - de competência exclusiva do Congresso Nacional ou privativa da Câmara dos
Deputados ou do Senado Federal;
IV - já disciplinada em projeto de lei
aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto por parte do Presidente da República;
V - que contenha dispositivos estranhos à matéria que está sendo objeto da
respectiva medida provisória.

XXV - prover os cargos públicos, na
forma da lei;
XXVI - editar medidas provisórias com
eficácia imediata, nos termos do art 62;
XXVII - dispor, mediante decreto, sobre:
a) organização administrativa do Poder
Executivo;

b) transformação de cargos, empregos
ou funções públicas;
c) estruturação e atribuição dos Ministérios e órgãos d~ administração pública;

d) extinção 'dé funções ou cargos públi-

cos, quando vagos. •
O SR. PRESIDENTE (Antonio Callos Magalhães)
-O parecer lido vai à publicação.

A matéria constará da Ordem do Dia da
sessao deliberativa ordinária do dia seis de
maio, para o primeiro dia de discussão em segundo turno.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhã§ 11. Em caso de interrupção das atividades do Congresso Nacional, inde- es) -Sobre a mesa pareceres que serao lidos pelo
pendentemente dos motivos que determina- Sr. 1!! Secretário em exerclcio, Senador Joel de
ram o recesso, ficará igualmente suspensa a Hollanda.
contagem dos prazos a que se refere o § 1!!"
sao lidos os seguintes:

Abril 1997
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PARECER N.!! 151, DE 1997
Da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania sobre o Projeto de
Resolução n!!. 42, de 1997, de autoria
da Comissão Dlretora, que "estabelece
a composição e a Infra-estrutura dos
Gabinetes do Sen11do Federal"; e do
Projeto de Resolução n!!. 119, de 1995,
de autoria da Comissão Diretora, que
dispõe sobre os Gabinetes dos Senadores (Anteprojeto de Resolução n!! 2
de 1995, de autoria da Comissão Diretora).
Relator. Senador Epitacio Cafeteira .
I - Do Relatório
Vem a exame desta Comissão o Projeto de
Resolução n!! 42, de 1997, que, regulando a matéria
prevista no parágrafo único do art 8!! da Resolução
n!! 9, de 1997, estabelece a composição e a infra-estrutura dos Gabinetes Parlamentares do Senado Federal.
Da iniciativa da Comissão Diretora o projeto
sob exame propõe:
1 -sejam criadas:
1.1 - uma função comissionada de Assistente
Téalico, à exceção do Gabinete da Presidência;
1.2 - duas funções comissionadas de Secretàrio de Gabinete;
1.3 -dois cargos em comissão de Assessor
Téalico, sendo um dos cargos transformável em 4
cargos de Assistente Parlamentar;
2 -sejam extintas:
2.1 - duzentos e trinta e dois cargos efetivos
vagos;
2.2 - quatrocentos e quarenta e sete cargos
efetivos ocupados, quando vagarem;

2.3 - quatrocentos e noventa e uma funções
comissionadas vagas;
2.4 - quinhentos e quarenta e seis funções comissionadas ocupadas, quando vagarem.
Com a redução das funções comissionadas
propostas, a lotação do Gabinete é reduzida de
18 (dezoito) servidores para 15 (quinze), nesses
computados os ocupantes de cargos comissionados.
Ao Projeto foram oferecidos 8 (oito) Emendas.
Vem, agora, a esta Comissão, o Projeto e as
Emendas a ele apresentadas, para análise e parecer.

11 - Da Análise
O parágrafo único do art. 8!! da Resolução n!!
9/97 cria, para a Comissão Diretora, a obrigação de
rever a composição e a infra-estrutura dos Gabinetes. Dessa obrigação a douta Comissão procura se
desincumbir mediante este Projeto.
A Proposição visa à racionalização da estrutura
dos Gabinetes Parlamentares, oferecendo a esses
melhores condições de atendimento ás necessidades dos Titulares.
Com esse escopo, a Proposição é irrepreenslvel, atendendo, ainda, aos requisitos de constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, sendo de todo conveniente e oportuna.
Aduzido a isso, o Projeto saneará uma distorção, hoje existente entre o Senado Federal e a Cãmara dos Deputados, na medida em que esta teve
recentemente aprovada a duplicação das verbas
destinadas ao quadro do pessoal de Gabinete dos
Deputados, enquanto os Senadores permanecem
com uma estrutura montada há, pelo menos, duas
décadas.
Ao projeto foram apresentadas 8 (oito) Emendas, a seguir discriminadas e examinadas:
1. Emendas n!!.s 1, 2 e 8 - todas da autoria do
Senador Ney Suassuna - oferecem uma composição diversa da proposta pelo Projeto, no que diz respeito aos cargos comissionados. Dessa forma, prevêem, ao invés de 2 (dois) Assessores Técnicos, a
existência, no Gabinete, de 1 (um) Assessor Técnico
- slmbolo FC-8; 1 (um) Coordenador de Ação Parlamentar - sfmbolo FC-8; e 1 (um) Coordenador de
Ação Parlamentar Adjunto - slmbolo FC-7.
Análise - O nobre Autor das Emendas não fez
juntada do impacto financeiro decorrente de sua proposta e, cremos, não seja este irrelel@nte, haja vista
que, consoante afirmado na justificação, há a elevação dos cargos de provimento em comissão de 4
(quatro) para 6 (seis), com a criação de mais dois
cargos, sfmbolo FC-8.
Por entendermos que o reflexo financeiro da
proposta é, neste momento, insuportável para o Senado Federal, é o nosso parecer pela rejeição das
Emendas de n!!s 1, 2 e 8.
2. Emendas n!!.s 3 e 4 -da autoria dos Senadores Lúcio Alcãntara e Roberto Freire, respectivamente - têm por escopo a inclusão, no Projeto. de previsão normativa idêntica à inserida na Lei n!! 9.421196,
que versa sobre o Poder Judiciário. A previsão normativa que se pretende inserir veda a nomeação ou
requisição de cOnjuge, companheiro ou parente, até

392

Abrill997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

o terceiro grau, Inclusive, dos Senadores, ressalvando aqueles que são servidores efetivos da Casa.
Análise - Não obstante reconheçamos o mérito
das Emendas, entendemos que se está confundindo
duas realidades distintas, quais sejam: os cargos de
juizes com os mandatos parlamentares. Enquanto
os primeiros são vitallcios, os segundos são temporários e eletivos. Assim, cremos, não há corno se dar
tratamento igual a situações dispares, haja vista que
o principio da igualdade tem corno máxima "tratar
desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades".
O nosso parecer é, por conseguinte, pela rejeição das Emendas de nJ!s 3 e 4.
3. Emendas nJ! 5, 6 e 7 -da autoria dos Senadores Edison lobão, Regina Assunção e Gilvam
Borges, respectivamente. As Emendas visam à elevação do slmbolo da função comissionada atribulda
às Chefias e Subchefias de Gabinete e aumenta o
número de funções comissionadas de Assistente
Técnico de Gabinete de 1 (um), conforme previsto
no Projeto, para 2 (dois).
E asseverado na justificaçao da Emenda de n2
5, que "A Emenda em questão não trará acréscimo
significativo de despesa, conforme comprovam os
quadros abaixo discriminados, mantendo o espirita
de remanejamento de recursos disponlveis estabelecidos pelo Autor do Projeto".
A mesma Emenda foram juntados quadros demonstrativos do efeito financeiro os quais, comprovam o reduzido impacto financeiro sobre as contas
do Senado Federal.
Ante os dados apresentados, é o nosso Parecer favorável às Emendas de n2s 5, 6 e 7.
· III -Do Parecer
Por todo o exposto, é o nosso parecer - que
submetemos ao crivo dos nobres colegas dá Comissão de Constituiçao, Justiça e Cidadania do Senado
Federal - pela aprovaçao do Projeto de Resolução
n2 42, de 1997, e das Emendas de n2s 5, 6 e 7 e
pela rejeição das Emendas de n2s 1, 2, 3, 4 e 8, pelos motivos já declinados; e, pela prejudicialidade do
PRS n2119/1995.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1997. - Bernardo Cabral - Presidente. - EpltAclo Cafeteira,
Relator. - Iria Rezende - Romeu Tuma - Pedro SImon -José Eduardo Outra- Ramez Tebet -Jeffelson Peres (vencido) - José Fogaça - Regina Assumpçlo -Antonio C. Valadares -José Blanco.

PARECER N!! 152, DE 1997
Da Comissão Diretora, sobre as emendas apresentadas ao Projeto de Resolução
n• 42, de 1997, que "estabelece a composição e a mfra-estrutura dos gabinetes do Senado Federal".
Relator · Senador RONALDO CUNHA LIMA

1. Rel•tório.

vem ao exame desta Com•ssao U1re1ora as tmencw.s :tpresema.oas ao I"'IOJO·
to de Resolução n9 42. de 1997. Que "estabelece a compOsiÇão e a 1nlra·es1rutura
dos Gab1netes do Senado Federal"

Refendo ProJeto foi aprowdo na 7'
Conussio. em 20 de março de 1997

Reuruio Ordiniria data

Tendo receb1do 8 (Dilo) Emendas. foi enc.ammha.do à Comissio de
Consnnuçio. Jusnç,a e Cldadarua • CCJ. para analise e parecer.
Relatado pelo nobre ~nadar EPIT ÁCIO CAFETEIRA. o Proje1o
de Resolução foi aprovado pela CCJ. tendo S Ex'. considc:rado em seu parecer
que;

"O parOf?rafo rimco Ju arflgo 8~ da Hcsuiuçdo nD 09.97 ena. para

a C:omtrsàa Dtretara, a ohngaçdo

d~ ~ver

o r:ampos1çdo e a mfro-

I!Sirutura du· C/abm~res De:ua abngaçõu a doura Cormssdo procura se
dc.tm('untillr mr!drantc ene J'ro;ero
A Propusu;àv \'JfO â rac10nalt:oçàv da c:s/ruturo d():s Goblnt!U!S
l'or/amt•nrarr.f. oferecendo o esses mc/hore.f c:ond1ç6es de otendrmt:ntn âs
nccenJda.it·~ tJ,,I /Jwlan·\
C 'om t'\ll' t'\t'V(UJ.

ã7'i'iJpwirçà()

i"ii~pi-cáü[\'<.f.

alemktrdv. ansda.-

ilm rt•qu,.,tlo\ JL• nm.Hmlctnnaildade. Jllrtdtr:JdaJe. lt•r:mco h·~r:slauva c.
IW n"'T/111. H'ncio eh• tmlo OJn1'!'111Cnte c oporlllna

No e:ume das 8 (oito) Emendas apresentadas. a Comisslo de
Consnnúçio e Jusnç,a houve por bem acatar as de n~s. 05. 06 e 07. rejeitando as
demaas (de n"s. 01, 02. 03. 04 e 08). O parecer manifestou-se. ainda.. pe11
prejudJcJahdade do ProJetO de Resolução do Senado n". 119, de 1995, que tra1av1
da mesrua m.atena.

É o relatório.
2.P~.

Tcndo em vista o judicioso exame da matéria peJa Comiss.io de
Constit1..Uçio e Jusnça do Senado. parece-nos de bom alvitte acompanhar o
pareçer daquela Comiss.lo relativamente às EmeDdas apresentadas, acatmdo tiosomcute as de n"1. OS, 06 c 07. de allloria. respectivamente. dos Nobra
SC!Wio,.. EDISQN LOBÁO, REGINA ASSUMPÇÁO e GILV AM BORGES.
.

Tais Emendas. em resumo:
. dispensam. no preenchimento das funções comissionadas de Chefe
de Gabinete. a cxigCncia de correlaçio com os níveis da cam:ira estabelecidos no
Anexo V do Regulamento do Senado Federal (Emecda n~. OS)~
. elevam o simbolo da Funçio Comissionada de Chefe de Gabinete
dos Membros da Mesa. das Lideranças e dos Senadores de FC-08 pan FC-09
(Emendas n"s. 05 e 07};
. elevam o sunbolo da Funçio Corrusstonada de Subchefe dé
Gabinete da Prestdencla. dos Membros da Mesa. das Lidermças~e dos Senadores
de FC..Q6 pan FC-{}7 (Emendas n"s. 05. 06 c 07),
aumentam o nUmero de Funções Comisssonadas de Assistente
T Ccnico de Gabinete (FC -06) dos Membros da Mesa. da.s lidennças e dos
Senadores de 1 (um) para 2 tdoisl (Emenda.s nGs 05 e 07)
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Com a el~vação da Função Comissionada de Chefe de Gabinete de
FC..OS para FC-09, é bastante provãvd que outros servidores do IIICSIDQ.JÚvel
(FC-08) também busquem a elevação de sua funçio comisstonadl (como, por

d~

Admuu~U"ação de Pessoal do Senado. \'o:nfica-!oe ser a s.e~wntc: a repercussão

fmancczra mensal das mudança<;. propo!.tas. c.:m relação ao Pro.1cto on~mal.

exemplo. os Consullores Legislativos).

-

Elc\-ação da FC dos Chefes de-Gabinete de FC-8 pan1. FC-09
(atinge 94 funções comisstonad.as de Chefe de Gabinele.
para as qtWs h8 um acrC:scuno mdtV1dual de R$278,02).

Ele\laçào da FC dos Subsechefcs dêGa.blnctc-pan.:-rc.{f1
(atinge 9.S funções comissionadas de Subchefe de Gabinclc,
_Q__ara as auais bã um acrescimo mdividual de RS626. 74)·
Aumento de uma FC-06 de Assutenle- Técmco de Gã6mete
(slo criad.u 91 fun'rões comissionadas de Assis_tente Técnico
de Gabinete, representando cada wn acrescimo wd.!vldual de
RS26<l.68):
·Total de •créscimo em rcbu;Ja ao Proieto orieina.l
Comparando-se a despesa a
após as Emendas, temos:

Qt.

01
81
06
07

~r

-- Ness:e....,.....iàSO:''-ãCreVaÇio da 'êid'PeSã -põãenã tümir.SFOisüDte
significativa. contn.riando a idéia inicial sob cuja égide se fonnulou o presente

I+) RS 26 133.88
I+) RS 59 540.30

___ ]~qjçto_,_

Rcgislr.lda essa prcocupaçio. manifestamo-nos favoravelmente :i
__ aprovaçi_o das ~~d.as n°s. OS, 06 _c 07. acomp_~ o puec~- da Comiss.lo

--de-cõiãStituiÇio.-Jusbçi ea;ra;r.ru..

-- -- - -

--

--

- --

É o. parecer.
I+) RS 23.721.88

=,S_al_a.=d~cwuõei~=22-,Je abnl de 1997

(+)RS 1119.396,06

gerada com o Projeto ongmal c a despesa

UnidadeGabinete da Presidencia
Gabinetes de Senador
Gabinetes de Membro da Mesa

Gabinetes de Lida
Opção R<s. SF 74/94

Pro "etc original Proj apôs Emendas

(+ 10.470.67
I• 848.124 27
(+ 62.824,0::!
+ 75.119,4:5

(-) 395.868.00
600.670,41

TOTAIS

)+

(+) 11.097,41
I+) 942.524.91
(+-)69.034-.621
(+)83.277 53
1-) 395.868.001
<•l 71o:o66,47'

--~A Mesa~ favorável

Uma vez; que as Emendas ~presentadas peles Nobres Senadores e
aprovadas pela Comiss.io de Consritutç.io. Jusnça e Cidadarua representam o
pcnsamenlo de grande nUmero de parlamcntm"cs. não lemos nada a opor a sua
aprovação. mesmo porque a despesa @erada fica dentre de lirnJtcs compativets
com a ccononua proporcionada com a clttmçào de car{!OS efenvos tambem
proposta. a saber

E:trinção de: 199 cargos efeni:·os QC:-TeC-11\cõ Leg.tSian\•o
Extmç;ju üc 33 t:ar~os efctt\"OS de Anahsu. Lcc.tslau\o
SITEfTOTAL
A serem c;oc;rintos 447 car.•OS C.f~ri\•os de Tecmco Let,:tslanvo
TOTAl

(· 425 540

ao Projeto original e à emenda n•7,lio só

- em relação ao Assistente TéciUCO.
Senador Geraldo Melo
o• Vice-Presidenle)

Senador Ronaldo Cunha Lima
(!• Secretário)

\{l

1,) wno7.1'f-(53"ffi7.27
(.- 956--:33"5.00

-senadoraEmiliaFemanâ«
( t• Suplente de Secretário)

Entn:uuuo, não podemos deixar de marufestar nossa preocupação
com a possibilidade de que outras c.ategonas de servidores da Casa se mobilizem
com VIstas a consepu vantagens semelhantes a que estio sendo concedidas, a
pamr da. aprovaç.io das Emendas, aos C1J.efcs de Gabine1e,

Senador Joel de l!ollanda
(J~_Suplcnre de Secn:tário)

OBSERVAÇÚES:

I) . As transformações propostas pelo Projeto unphca o remancjamento de recursos confortne quadro ab01ixo
(+)

Gabmete da Presidência
81 Gabinetes de Senador
06 Gabinetes de Membros da Mesa
07 Gabinetes de Lider
Opç!o Res. SF 74194

11.097.41

(+) 942 524.91

(+) 69.034.62
(+) 83.277.53
(-) 39586800
TOTAL •

Extinção de 199 cargos efetivos de Técnico Lcgislnrivo
Extinção de 33 cargos efetivos de Analista Legislalivo
SUBTOTAL •
A serem exlmtos 447 cargos efetlvos de Técnico Legislativo
TOTAL•

(+) 710 066.47

(-) 425 840,10
10980717
(-)
(-)
535.647.27
(-)
956.535 00
(+) 1.492.182,27

2) Os reflexos financeiros calculados tomaram como base o Padrão 45 paro o uive! sup;.:nor e o Padrão 30 p:1ra o nhd u~<.:dk,
considerando que a maioria dos servidores jã se encontra nos referido;; padrões, be1n como 3 Representação Mensal, d~ RS 81 (,_rHl
e RS I 088,00, para os servidores de nfvel médio e supcriof. respeclivamentc.
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)

A e:xunçao de 679 cargos efetivos nao represe-nta perda de qMalidade no Quauro
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ATA DA 8" REUNlÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DIRETORA
REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 1997
As dez horas do dr a vrnte e dors do abn' de hum mrl. novecentos e noventa e sete, reuniu-se a
Comrssão Diretora do Senado Federal. com a presença dos Senhores Senadores: Antonio
Carlos Magalhães. Presrdente; Geraldo Melo. Prrmelfo Vrce-Presrdente, Ronaldo Cunha uma.
Pnmelfo-Secretàno; Carlos P_atrocmríl. S_egun<to~Se_cret<imo_e_os Suplentes: Emília Fernandes e
Joel de Hollanda lnicrados os trabalhos, passaram ao exame dos itens da pauta desta reunião:
Item Ot· Prestação de Contas do-Serra-do- Federal. Centro Gráfico e Prodasen, referente ao ano
de 1996 For designado relator; o Senador Cmlos Patrocinro. item 02:-Processo n• 000269/97~.

autonzaçâo para allenação de matena1s tnservivets, Dtravés de procedimento licitatôrio

Aprovado. Item 03. Processo n• 012197/96-3, pagamento de saldo remanescente de honorários
aa Frrma Kroll Assacrates. Oesrgnado o Senador Geraldo Melo, como relator. A Comissão
Drretora ratrfica os Alas n• 17. 18, 19 e 20, de 1997_ Matérias apresentadas pelo Excelentíssimo
Senhor Primerro-Secretárro Item 04· Parecer do Relator, Senador Ronaldo Cunha Lima sobre
as Emendas de n•s 1 a 8, oferecrdas em Plem\rro. ao Pro;eto de Resolução n• 42/97, da
Comrssão Diretora. As En;rendas de n's 1, 2. 3, 4, 5. 6 e 8 foram rejeitaâas. A Emenda n6 7 foi
apresentada Subemenda aprovando ~tão só em relação ao Assistente Técntco". Rejeitadas as
emendDs foi manttdo o texto ong1nal do Projeto. com a inclusão da Subemenda à Emenda n° 7.
Votou contra o Prqeto orrgrnal e as Emendas o Senhor Presrdente António Carlos Magalhães
Item 05 Oficro n• 507, do Gab1nete do Mln1stro da Marrnha. lndefendo. Item 06: Oficio n•
082/97, do Senador Vrlson Kleinubrng, para ratificação de decisão. concedrda, ad referendum
pelo Primerro-Secretárro. Referendado. l/em 07: f"rocesso_ n• 01233.0/96-5, do rnteresse do
servrdor Carlos Augusto Lrma Bezerra. Encamrnhado à Oiretorra-Geral para exame. l/em 08.
Proposta de Ato da Comrssão Diretora que "Dispõe sobre o Plano de Edificações do Senado
Federal'" Mnténa dtstnbuída ao exame dos membros na última reunião. Adiad.8 a discussão.
'•em 09 Proposta de Ato da Comissão-Dire-tora~qüe alteraoAlOda-Comrssao-0iretomri•-~8.
oe 1991. que -o,spóe sobre o fornecrmento de passagens e a concessão de drárias de vragem.
a servtço. e da outras providências". Matéria dfstnbuída ao exame dos membros na Ultima
reun1ão Ad1ada a d1scussão. Item 10· Parecer sobre os !Jlessos n•s 020~95-7 e
020963/95-5 Orstrrbuidas cópias aos membros p3ra éxa. me na(últi a r e u
·-.aw
_,A' ·t o e ~rsta
pela Pres1dénc1a Nada mars havendo a tr~tar. o Senhor Presrde te. /'"; d z(e _!;
s quinze
rmnutos. declarou encerrada a reuntão, determtnando que eu. r-·(~

--ç-

____. ·

(Agacrel da Srlva Ma1a). Drretor-Geral e Secretarro da Com1ssão Orretora. lavrasse a
presen!e

AI~ (JUe.

apos aprovad.J, vct! ass1nada peta Prestdente
S.Jia da Cosn1SSào D1rctor.J . .2:i de abrtl cte 109/

Sen.Jdor ANTONIO Cl\f~LOS MAGAUlÃ[S
Prc5tdcntc
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Ramsés II (1298 1232 a.C.) até os australianos da
Segunda Guerra Mundial, passando por Nabucodores, Romeu Tuma e Gilberto Miranda--enviaram disnosor, Caracala, Napoleão III e tantos outros. Tocta a
longa história do Llbano se resume nesse museu.
cursos a Mesa para serem publicados na forma regimental.
Terra pnvilegiada pela sua localização entre a Euro- pa, Ásia e África, o Llbano tem sido agredido por toS. Ex!s serao atendidos.
dos os grandes impérios desde o começo dos temO SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) -Sr. Pre-pos.
sidente, Sr!s e Srs. Senadores, é com enorme preoComú esse pequeno pais sobreviveu a tantos
cupação que me dirijo a este Plenário, atendendo à
abalos? Graças ao seu espirita e a uma proteção
solicitação do Excelentlssimo Senhor Nabih Berry,
gue a natureza lh~_Qutorgou: o_ Llbano é uma mon!aPres1dente da Assembléia Nacional libanesa e da
nha à beira do mar. Nas calamidades, os libaneses
Orgamzação dos Parlamentares de origem libanesa,
se refu_g1ava_rn f1a~tJ_a_f11o_n.tªnha f!?[llQ _em UITJa fortano sentido de manifes:ar-me junto a minha Casa
leza. E os conquistadores. após dominar a costa e
Parlamentar para reg1strar o rej:,-udioao descumpriperpetuar na rocha a lembrança de suas glórias efêmento da Resolução 425 do Conselho de Segurança
_me_ra_s, paS$811ª-m.
das Nações Unidas, que determina a retirada das
Não é por acaso a etimologia da palavra Ubaforças israelenses de todo o território libanês.
no, do latim Libanus, correspondendo ao grego LibaAntes, porém, de pronunciar-me a esse respeinos. hebraico Lebãnõn, todos do primeiro milénio
to. é necessário retomar, ainda que rapidamente, os
a.C. Tanto a fonna hebraica como a asslria Labnãantecedentes históricos que contribuiram para o
nu, do segundo milénio a.C., e o aramaico ai-Lubaluai impasse, a fim de que se possa avaliar devidanãn,
apontam para o significado montanha branca.
mente a grav1dade da situação em que se encontra
o povo libanês e a importancia de um posicionamenA montanha, contudo, ao proteger o libanês,
to solidário por parte do Brasil, que durante todo o
não o isolava: o mar era o seu. caminho ondulante
percurso da tragédia tratou a causa libanesa com
para todas as partes do globo. Graças a ele e às rosohdanedade e interesse, como se o Ubano fosse
tas terrestres, o Llbano tomou-se um lugar de enum estado brasileiro no além-mar.
_contro_ en_tre as [aças e as civilizações. onde algo
mais importante que as riquezas sobrevivia aos imNaturalmente, S~s e Srs. Senadores. o objetipérios sucessivos: um amadurecimento politico e huvo e o tempo destinado a este pronunciamento não
mano, uma certa filosofia de vida.
perm1t1riam que me reportasse a todo o perlodo hisA 22 de novembro de 1943, outra inscrição
tórico do Ubano, uma das mais antigas civilizações
humanas. O Ubano vem da madrugada dos tempos.
passou a constar da embocadura do rio do Cão: o
Brotou da antiga Fenicia, rica de navegadores e desUbano readquiriu sua plena independência, no tércobertas. Sofreu o fluxo e refluxo das correntes invamino do mandato francês, confonne já mencionado.
soras. sendo conquistado pelos persas no século VI
E o que o Llbano fez dessa independência? De
e pelos árabes no século VIl. No tempo das Cruza1943 a 1975, económica, política e culturalmente, o
Llbano foi a mais fina flor das civilizações Oriental e
das, foi um reino cristao. Pertenceu ao Império Otomano. Em 1860, os cristaos sofreram um rna!rsacre · - -ociâental, reunidas naquela terra da hospitalidade e
pelos abusos, havendo, por isso, a intef\lenção frando intercâmbio, igualmente próxima da tecnologia da
cesa. Em 1861. o Libano obteve autonomia dentro
Europa, dos milhOes de dólares gerados pelo petródo império otomano. Em 1926, tornou-se República
leo árabe e das cidades sagradas onde nasceram as
Libanesa. Em 1943, em face do acordo com a Frangrandes religiOes do mundo.
No entanto, fatores externos interferiram nos
ça, termina o mandato francês, mas a evacuação só
destinos libaneses,_A criação do Estado de Israel
se dará em 1945.
Aquela que já foi chamada a Terra da Promis(1948) provocou o êxodo compulsório de apreciável
são, tal a sua fartura, sempre despertou a cobiça de
parcela dos árabes da antiga Palestina. Dos paises
outros povos. Há na embocadura do rio do Cão, a
vizinhos, todos de maioria Islâmica, o Llbano, cristão
15 km ao norte de Beirute, um museu ao ar livre que
pela metade, foi o único a cometer a generosidade
não tem similar no mundo. Ccmpõe-~e de inscrições
de abrir suas fronteiras àqueles refug'iados, o que
nas enonnes rochas que beiram o rio. Vinte inscriçõdesequilibrou a tênue balança confessional, e acoes que se estendem por alguns metros, mas abranlheu população cujas reivindicações de exercitar
qem mais de 3.250 anos de história: desde o Faraó
_o-pefaÇ6esde guemlh~lcon1raosisraelenses, a parO SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

- Os Srs. Senadores Espend1ao Amin, Odacir Soa-
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tir do territóno libanês, viriam a provocar trágicas
conseqüências. A presença de guerrilheiros palestinos nos campos de refugiados do sul do pais foi a
causa ostensiva da guerra civil (abril de 1975 outubro de 1976), que fez 50 mil mortos e 100 mil feridos.
Em 1978, um ataque da organização AI-Fatah
provocou a invasão da zona fronteiriça por Israel, em
14 de março, por meio de uma operação militar de
grande envergadura que levou à morte 560 cidadãos
e feriu 653, provocando, ainda, a destruição e a perda de 3.120 residências, e a ocupação de 1.100 km
de temtóno libanês.
Em conseqüência, o Conselho de Segurança
das Nações Unidas adotou a Resolução 425 que determma: em primeiro lugar, o respeito à integridade
territorial, à soberania e à independência politica do
Llbano, no Interior de suas fronteiras internacionalmente reconhecidas; em segundo lugar, a cassação
imediata da ação militar de Israel contra a integndade territorial do Llbano e a retirpda de suas tropas de
todo o temtório libanês; em terceiro lugar, atendendo
solicitação do govemü libanês, o estabelecimento
imediato, sob sua autoridade, de uma força intermediária das Nações Unidas para o sul do llbano, com
a finalidade de confirmar a retirada das forças israelenses, de restabelecer a paz e a segurança internacional e ajudar o governo libanês a garantir a restauração de sua autoridade efetiva na região.
Hà vinte anos, S~s e Srs. Senadores, Israel recusa-se a pór em prática essa Resolução. Causa estranheza aos libaneses que algumas resoluções do
Conselho de Segurança da ONU tenham o poder de
mobilizar o mundo, enquanto outras, não menos meritórias, permanecem letra morta. É por tal razão que
me dirijo ao Senado Federal do Brasil, conclamando
sua solidariedade para com o cumprimento da Resolução 425, indispc>nsàvel ao fim das agressões eontra o Ubano, seus cidadãos, seu território e suas instituições.
Sei que a alguns dos Senhores ocorrerá que a
veemência desse apelo tem sua única causa em minha notória descendência. Em parte, é verdade. Não
posso negar os laços emocionais que me prendem à
terra do Llbano, nem a doce herança libanesa que
encontro na sonoridade dos nomes familiares, no
exotismo dos aromas, na excelência dos paladares.
Na minha memória sentimental, o llbano será sempre uma idéia de berço primordial.
Entretanto, além dessas fortes razOes de ordem biográfica, prefiro enfatizar as razões históricas
que me motivam. O Brasil tem antiga divida com o
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Lfbano 6 milhóes de descendentes de libaneses
aqui vivem e contribuem para o progresso do Pais.
Poucas são as famflias libanesas que não têm um
parente próximo ou distante no Brasil. Esses libaneses estão tao integrados na vida brasileira que 43
deputados· feaeraise-senaâores perto -ae om déCimo do Congresso Nacional são de origem libanesa,
assim como sete dos aluais governadores. A comunidade de origem libanesa representa quase 1O% da
população brasileira e possui representantes de destaque em todos os ramos oas a!ivlâaâes· humanas,
desde as económicas às artfsticas e culturais, passando pelas acadêm1cas, científicas e politicas, de
tal modo que, um deles. o menor por certo, fala agora na tribuna do Senado da República.
É diflcil acreditar que, não obstante as ligações
históricas que existem entre os dois pafses, notadamente depois do afluxo de imigrantes libaneses para
o Brasil, apenas arrefecido durante a 1! Guerra, poucas autoridades brasileiras tenham ido a Beirute. Há
mais de um século, exatamente em 1871, o Imperador do Brasil, Pedro 11, visitava o pequeno Emirado
do Ubano, que gozava na época de uma relativa autonomia no seio dolmpério Otomano. ~m 1954,
quando o Ubano ainda desfrutava de integridade territorial e do pleno exerclcio de sua soberania politica, o Presidente Camille Chamoun visitou oficialmente o Brasil. Foi o primeiro e último chefe de Estado libanês a fazê-lo. Essa anomalia nas relações entre Brasil e Llbano acaba de ser reparada, recente- ·
mente, com a visita, em fevereiro último, do Ministro
brasileiro das Relações Exteriores, Luis Felipe Lampreia, cuja viagem oficial foi também a primeira realizada a um pais árabe.
O chanceler brasileiro, em sua estada, referiuse explicitamente ao apoio do Brasil à Resolução
425 do Conselho de Segurança da ONU, numa demonstração de alinhamento ao esforço da comunidade internacional a fim de restaurar a integridade
=territorial do Li bano e fazer renascer sua economia.
Como se vê;Sf!!S e Srs. Senadores, é Chegado
o momento de dar outro passo para o progresso do
relacionamento entre dois pafses que, malgrado a
distancia geográfica, se encontram unidos por vincules humanos desde que, há um século, aqui apartaram os primeiros imigrantes da Nação do Cedro.
Finalizando este pronunciamento, permitamme, Sf!!S e Srs. Senadores, romper, ainda que ligeiramente, o comedimento que impus a este discurso,
na tentativa de evitar que o emocionalismo também
doce herança libanesa comprometesse meus propósitos de isenção e objetividade, citando o insus-
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peito poeta Lamartine no seu livro Voyage en Orient:
Conhec1 a Itália, toda a Itália. Conheci a Sabóia
como conheci Atenas e o Olimpo. Mas jamais senti
tao profundamente a glória de ser um homem como
na austera grandeza da montanha do Ubano.
Muito obrigado!
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO)- Sr. Presidente, Sr!s e Srs. Senadores, nao sou dado ao elogio fáciL
Sempre entendi que a distribuição gratuita de
elogios, quando os méritos sao escassos e os predicados, apenas modestos, além de favorecer a mediocridade, acaba por redundar no descrédito dos
que prodigalizam encOmios, e no escárnio daqueles
que deles sao alvo, quase nada tendo feito .para merecê-los.
Já nao digo o mesmo, Sr. Presidente, da competência inconteste, dos feitos inegavelmente meritórios e dos talentos excepcionais, que logram impor-se ao reconhecimento e à admiração de todos.
Tais atributos, quando se revelam seja numa
única pessoa, seja numa equipe de trabalho, seja,
mesmo, numa instituição pública ou privada, merecem ser apontados e exaltados, para edificação da
sociedade, assim como para resgatá-la da maciça
mediocridade nela reinante.
Sirvam estas palavras, Sr. Presidente, como intróito aos elogios que, pela segunda vez, quero fazer
ao Serviço de Apoio às Pequenas Empresas de
Rondônia, SEBRAEIRO, e à sua competente equipe de diretores e colaboradores.
A excelente qualidade e a oportuna utilidade de
uma coleção de publicações editadas pela Edição
SEBRAE, ofereceram-me, em 19/03/96, o ensejo
para um primeiro pronunciamento elogioso à competente atuação do SEBRAE em meu Estado.
t: que tais publicações, agrupadas em três séries, a primeira intitulada Série Associativismo; a
segunda denominada Perfil de Oportunidades de
Negócios: a terceira consagrada à Difusão de lnfonnações Empresariais, pareceram-me, tão logo
as examinei, prestar-se de fonna impecável ao desempenho do papel primordial da entidade, que é o
de induzir e apoiar o desenvolvimento das micras e
pequenas empresas industriais e de serviços, no Estado de Rondônia.
Hoje, Sr. Presidente, é com inocultável satisfação que posso afinnar que nao estava iludido, quando exaltei, com tanta ênfase, a eficiente atuação do
SEBRAE em prol do desenvolvimento de Rondônia.
Com efeito, esse dinâmico Agente de fomento
das micro e pequenas empresas, atento às-múltiplas

opções que o· t::staao oe Ronoôn1a oferece quer para
o lazer, quer para o usufruto de bens culturais, começa a desenvolver gestões de apoio ao turismo no
Estado.
Essa é uma infonnação que o dinâmico Dire_tor-Superintendente do SEBRAEIRO, Sr. Roberval
Duamel de Zúmiga Júnior, teve a gentileza de me
passar em seu oficio 042/DIREX, de 18/3 do corrente.
Por ele. tomei-me, também, conhecedor de
que o projeto de Desenvolvimento do Turismo desse
Agente volta-se para o apoio aos segmentos empresariais envolvidos no setor.
Para tanto, o SEBRAEIRO, exibindo, mais uma
vez, sua experiência em publieaÇões
exCelente
qualidade. lançou o calendário 1997, que, com este
sugestivo apelo: RONDÓNIA ESPERA POR VOCt,
descerra aos olhos de quem o folheia o panorama
dos sitias, localidades, eventos referenciais históricos e demais atrativos capazes de despertar. interesses e atrair turistas para esses nichos de meneado que privilegiam o Estado de Rondônia.
Sabendo-se que tal instrumento de divulgação
está sendo enviado para 4.500 agências de viagem
de todo o Pais, bem como para embaixadas e agentes SEBRAE, pode-se a avaliar a inestimável contribuição que o SEBRAEIRO está propiciando ao desenvolvimento de nosso Estado, já que nele estará
gerando novas oportunidades de emprego e uma vigorosa fonte de renda.
Por tudo isso, Sr. Presidente, e, sobretudo, por
ter compreendido que TURISMO é uma inegável INDÚSTRIA SEM CHAMINtoS, venho, mais uma vez,
consignar, neste Plenário, meu aplauso e meu indefectivel apreço à competente equipe do SEBRAEIRO.
t: o ql,le penso Sr. Presidente
Muito obrigado.

de

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
ODACIR SOARES EM SEU DISCURSO:

42/DIREX
Porto Velho, 18 de março de 1997
Ex~ Sr.
Dr. Odacir Soares Rodrigues
Senador Federal pela Bancada de Rondônia
Senhor Senador,
O SEBRAEIRO vem trabalhando em gestões
de apoio ao turismo. O Estado de RonàOnia oferece
opções de lazer e interessantes aspectos sócio-culturais até então pouco conhecidos pela maioria das
pessoas.
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O projeto" Desenvolvimento do Turismo deste
Agente visa apoiar os segmentos empresariais envolvidos no selar e no conjunto de atividades esperamos divulgar o potencial existente. Com esse objetivo publicamos o calendário de 1997, em anexo,
com eventos, localidades e referenciais históricos
mais importantes para incentivar interesses nestes
nichos de mercado.
Este instrumento de divulgação está sen.do
para 4.500 agências de viagem de todo o pais, bem
como para embaixadas e Agentes SEBRAE. Esperamos assim contribuir para o desenvolvimento de
nosso Estado gerando emprego e renda através
destas ações.
Respeitosamente, - Roberval Duamel de Zúniga Júnior, Diretor-Superintendente.
·
O SR. ROMEU TUMA (PFL - SP) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, o inicio desta semana
foi marcado por uma data histórica, cuja lembrança
me incentiva a assomar esta tribuna, pois creio ser
injusto nos alhearmos á magnitude do seu triplice
significado, permitindo que os anais da nossa mais
alta Casa de Leis deixem de consignar sua comemoração. O 21 de abril perpetua a lembrança daquele
que é o Protomártir da Independência, mas também
constitui uma ode aos heróis, muitos dos quais anonimas, que tomaram posslvel ao Brasil realizar o sonho de construir esta magnifica Capital como centro
de irradiação de progresso social, politico e economico para todo o nosso imenso território. O 21 de
abril significa, finalmente, a data comemorativa das
Policias Civis e Militares do Brasil, que têm como
patrono aquele herói-mártir, Alferes Joaquim José da
Silva Xavier, o Tiradentes.
Poucos vultos históricos conseguiram representar as origens de nossa nacionalidade tão expressivamente qu~to Tiradentes. Nascido em 1746
na Fazenda de Pombal, na Vila de São João dei Rei,
em Minas Gerais, o Alferes da Cavalaria das Tropas
Pagas de Minas ficou conhecido pelo cognome em
conseqUência da própria habilidade como dentista
prático. Recebeu, por lei, o titulo de Protcmártir da
Independência depois que sua figura heróica já se
aninhara na alma do povo.
Aos 46 anos de idade, a 21 de abril de 1792,
Tiradentes foi conduzido ao cadafalso. Após o enforcamento, teve o corpo esquartejado e as partes exibidas em praça pública nas Capitanias do Rio de Janeiro e Minas para dar exemplo do tratamento impiedoso que a Metrópole reservava aos que tentassem
desafiá-la. O espetáculo dantesco proporcionado
pela Coroa portuguesa aparentava ser uma macabra
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exibição de vitória sobre os iaeais que levaram ·a ln·
confidência Mineira, mas, na verdade, surtiu efeitos
contrários aos pretendidos por seus promotores. Os
anseios de independência passaram a encontrar ainda maior força ao se projetarem na imagem altaneira
do mártir a caminho do patlbulo e ao serem regados
com o seu sangue. O sangue que consolidou em
nosso povo a vontade de lutar e morrer, se preciso
fosse, pela liberdade ainda que tardia.
Com isto, temos o primeiro e maior significado
do 21 de abril, a mesma data em que, em 1960, foi
inaugurada Brasllia, a Capital de todos os brasilei- ros~ Reverenciamos assim, naquele dia, a memória
de todos quantos participaram diretamente da construção deste Património Histórico da Humanidade assim declarado pelaUNESCOem 1987 -,a começar do saudoso Presidente Juscelino Kubitschek de
Oliveira, sem nos esquecermos dos milhares de trabalhadores que derramaram seu suor para robustecer o concreto e a argamassa brasilienses.
A idéia de dar ao Brasil uma capital instalada
no seu centro geográfico, como fator decisivo de desenvolvimento e integração de todo o território nacional, já estava expressa na primeira Constituição republicana, ou seja, era acalentada pelo menos desde 1891. Todavia, as obras só começaram em 1956,
no Governo Kubitschek, seguindo o Plano Piloto do
notável arquiteto Lúcio Costa e os projetas arquitetonicos do nao menos ilustre Oscar Niemeyer. Graças
ao denodo de tantos brasileiros, Brasllia surgiu,
como por milagre, em apenas 41 meses, como se
fosse a milagrosa concretização do famoso sonho
de Dom Basco.
Finalmente, quero ressaltar o terceiro significado desse dia tão histórico e que me sensibiliza particularmente como Delegado de Policia licenciado,
que sou. Desde 29 de abril de 1946, por força de
Decreto Presidencial, é ele a data comemorativa das
Policias Civis e Militares do Brasil.
A proposta de se consagrar um dia ·as instituições policiais brasileiras nasceu em 1936, na Escola
de Policia de São Paulo, numa iniciativa do seu Diretor, Dr. Afonso Celso de Paula Lima. Delegado de
Policia dos mais brilhantes, ele propOs, no Congresso de Secretários da Segurança Pública e Chefes de
Polfcia reunido na então Capital Federal, o Rio de janeiro, o 10 de maio como "Dia da Policia no Brasil".
A sugestão baseava-se na criação da Policia Brasileira, que aconteceu a 1O de maio de 1808, com a
instituição do cargo de Intendente Geral de Policia
da Corte e do Estado do Brasil, feita por D. João VI,
recém chegado da Europa.
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Cóube ao Governador Ademar Pereira de Barros concretizar a idéia a 5 de maio de 1941 , através
da Resolução ~ 84, na qual referendou a decisão
tomada pelo Congresso de autoridades policiais no
Rio de Janeiro, em 27 de outubro de 1936. E, assim,
o dia 10 de maio foi consagrado ás comemorações.
oficiais alusivas à Policia. A partir dessa Resolução,
a Escola de Polfcia de São Paulo - hoje Academia
de Policia "Dr. Coriolano Nogueira Cobra" - passou
a reverenciar a memória dos heróis da instituição,
naquela data, até que, em 1946, Decreto-Lei do Presidente da República, Marechal Eurico Gaspar Outra, instituiu o 21 de abril como "Dia das Policias Civil
e Militar" em todo o pais, tendo como Patrono o Protomártir da Inconfidência Mineira. Também_por isso
a data passou a ser cultuada como o dia do herói
policial para perpetuar a memória daqueles que perderam a vida na defesa da ordem e da segurança
pública.
Segunda-feira última, na Academia de Policia
"Dr. Coriolano Nogueira Cobra", na cidade de onde
venho, repetiram-se as tO<'.antes homenagens, enquanto os nomes de mais sete valorosos policiais,
imolados daquela forma, eram inscritos na lápide
onde já se alinham dezenas de outros nomes de heróis mortos no cumpnmento do dever. São eles os
investigadores Alberto Marques da Silva, Georgios
Christos Tsotsos, Hamilton Scarabello, Maximiano
Vieira da Silva e Vladimir de Jesus Dias; o Carcereiro Cláudio Aparecido Franco de Souza; e o Agente
Policial José Luiz Santos.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores. Em mais um 21 de abril, data que aviva a
lembrança de episódios que jamais poderemos esquecer, nosso povo homenageou personagens históricos que devem servir de paradigma a todos os
homens de bem. Vim a esta tribuna para reverenciálos - e creio que o fiz em nome de todos os meus
nobres pares - como modesto tributo pessoal a uma
plêiade de heróis que nos ensinou como é proffcuo o
amor à Pátria mesmo quando trágico e aparentemente abatido. O único amor que já nos deu independência e liberdade como Nação, assim como nos
dá e garante a liberdade como cidadãos. O único
amor que nos permite a liberdade individual com
progresso e ordem no Estado Democrático de Direito.
Muito obrigado.
O SR. GILBERTO MIRANDA (PFL - AM) -Sr.
Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, a saúde, no Brasil, é motivo de preocupação constante
tanto das autoridades, quanto da população.
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t: impvss!·;el deaconhcc:er, em nosso País, a
dimensão e a complexidade dos problemas da área
de saúde e em particular, dos serviços públicos de
saúde.
Os niéios de comunicação denunciam, com
freqUência, o caos existente nos hospitais superlotados, desaparelhados. sucateados. sem medicamentos. onde os médicos, muitas vezes em número insuficiente, trabalham em péssimas condições, e não
conseguem dar à população uma assistência digna
e eficaz.
·O atendimento médico-hospitalar oferecido à
população, principalmente a população de renda
mais ba1xa, que só pode contar com a rede pública
está cada vez mais precário.
Quase todos os dias vemos imagens de doentes nos serviços de emergênda. espalhados pelos
corredores, em macas improvisadas ou deitadas no
chao, a ésperat-pór longas hora!:Çpelo atendimento
de que necessitam.
Vemos também filas enormes de pacientes
dentro e fora dos hospitais, e ouvimos reclamações
de um grande número de doentes que não consegue socorro médico ou tem cirurgias adiadas. consultas e exames remarcados e volta para casa sem
ter seus problemas de saúde minorados.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, o próprio Governo já chegou a conclusão
de que está gastando mal os parcos recursos de
que dispõe para destinar a área da saúde.
Em 1996, por exemplo, ano em que as veribas
destinadas ao setor foram da ordem de quatorze bilhões e trezentos milhões de reais~-6s ga-stos com internações hospitalares e consulta ambulatoriais chegaram a oito bilhões e duzentos milhões de reais.
consumindo mais da met::~de do orçamento do Ministério- da Saúde.
----------A estrutura de saúde pública do País respondeu, no ano passado, por dois trilhões oitocentos mil
partos. trezentos e dezoito milhões de consultas.
doze milhões de internações hospitalares, quinhentos e dois milhões de exames. três milhões e quinhentas mil sessões de hemodiálise, entre outros
procedimentos.
Cuidou-se, sem dúvida, muito mais da doença
do que da saúde, seguindo a rotina verificada nos últimos anos. que reflete a clara inversão de prioridades existentes no sistema de atenção médico-sanitária nacional.
'
Os dados são bastante expressivos. O Governo brasileiro gasta cerca de um bilhão e trezentos
milhões de reais por ano com o diagnóstico e o tra-
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lamento de doenças complexas, que deveriam ser
cobertos por planos de saúde, enquanto faltam recursos para o combate à malária, à dengue, à hepatite do tipo B, à tuberculose e a tantas outras, que
minam a saúde ou matam milhares de cidadãos por
ano,
As ações de preven~o. de vacina~o. de controle de doenças, de vigililnc1a epidemiológica c sanitária, as açOes de saúde pública, enfim, têm sido
enormemente preJUdicadas, nos últimos tempos,
pela crónica falta de recursos que atinge esse setor
t!'io importante em que o Governo tem o dever de
a tua r.
No ano passado, por e~emplo, verbas da Funda~o Nac1onal de Saúde, da Central d_e Medicamentos - CEME, e de outros órgãos do Ministério da
Saúde foram redirecionadas para o pagamento -de
Internações hospitalares.
Senhoras e Senhores Senadores, é ponto pacffico que as deficiências dos sistemas· de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. a falta
de dest1na~o adequada para o lixo, a polu1~o ambiental, entre outras, oneram o SIStema público de
saúde e 1nftuenc1am d1retamente as condições de
saúde da popula~o brasileira
A distnbui~o cp1dem•ol6g1ca de várias doenças revela que elas at1ngem, de forma preponderante, as camadas ma1s desassistldas da nossa sociedade, que vivem nas regiOes mais inóspitas, na periferia das grandes c1dades e em cerca de mil outros
municipios também carentes de serviços básicos de
saúde e de programas de infra-Bstrutura e saneamento amb1ental.
No Brasil, as estatlsticas revelam que as regiões que registram o maior número de casos e de óbitos por doenças parasitárias são as regiões Norte e
Nordeste, justamente as mais pobres e as duas que
possuem as piores condiçOes de saneamento básico.
A concentra~o. na região amazónica, de mais
de noventa e nove por cento dos casos de malária
detectados no Pais e o elevado número de casos de_
dengue na região Nordeste são.exemplos significativos do que acabo de afirmar.
O articulista Márcio Moreira Alves, em seu artigo "Mao lnvisivel (11)", publicado no jornal O Globo,
de 9 de março passado, fornece estatlsticas sobre
as condições de saneamento, que merecem s_e_r_di=_
vulgadas.
A região Sudeste já tem cerca de oitenta e um
por cento de seus domicilias servidos por algum tipo
de esgotamento sanitário, enquanto na região Norte
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_apenas um virgula setenta e dois por cento dos domicilias dispõe desse serviço.
Segundo uma tabela da Secretaria de Politicas
Urbanas, subordinada ao Ministério do Planejamento, que leva em conta a situa~o salarial da popula~o. em 1991 trinta e três por cento dos quatrocentos e sessenta e dois mil domicilias da faixa de renda mois pobre. que sobrevive com menos de um salário mlnimo, não tinham água canalizada, e cin_qüenta e nove por cento não tinham saneamento.
--Na faixa salarial imediatamente superior, de um
a -dois salários mlnimos, que corresponde a sete milhões e oitocentos mil domicílios, trinta e oito por
cento deles não tinham água, e cinqüenta e seis por
cento não tinham esgotos.
Outrasestatlsticas também ilustram a precariedade das nossas cohdiçOes sahitl~frias. Dados do
IBGE, constantes do livrete divulgado pelo Ministério da Saúde em fevereiro deste ano, intitulado
-"Saúde no Brasil -Indicadores", com relação aos
indicadores socioeconOmicos, revelam que apenas
oito por cento dos d<:>miciiios da regiã() Norte e treze_ vlr9u_la d~_z por c~_nto dQ§.._c:ja_região Nordeste
t(!ftl_ e~gotamerno sanitário adéquaâo. Na região
Sudeste, esse percentual é de setenta virgula seis
por cento.
A estreita rela~o entre falta de saneamento e
condiçOes de saúde da popula~o pode ser medida
por um dado preocupante fornecido pelo Ministério
da Saúde - Senhoras e Senhores Senadores: sessenta e Cinco pbrcenfó das intemr,rçoe-s -hospitalares
resultam da inadequa~o dos serviços e das ações
de saneamento básico, sendo a diarréia responsável, anualmente. por cerca de cinqüenta mil mortes
de crianças no Pais, a maioria delas com menos de
um ano de vida,
Segundo dados do SUS, recentemente divulgados, as infecções intestinais ocupam o segundo
~lugar entre as doenças que ma1s mtemam e o déCImo entre as doenças que mais matam, em nosso
Pais.
Não poderia deixar de mencionar também que
doenças, como a mâ"lária, a dengue, a hepatite, a
leptospirose, a febre amarela ou a cólera, têm sua
incidência influenciada pelas condiçOes de infra-Bstrutura sanitária e apresentam números elevados de
casos, surtos e até epidemias, nas regiões e nos Estados mais pobres e d_eS<JS§istidos.
E o pior é saber que muitas dessas doenças já
poderiam ter sido controladas ou até mesmo erradic;;~das, em nosso Pais, Senhorfl_residente,
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Como não tem havido recursos, nem vontade
politica para tal, corremos nscos muito sérios de ter
o recrudescimento de muitas delas, pois o Ministério
da Saúde não tem dinheiro para fazer saúde pública,
controle de doenças, vigilância sanitária e epidemiológica, já que a maior parte dos recursos está destinada
ao atendimento médico-hospitalar e ambulatorial.
Felizmente, há perspectivas de melhora. O
orçamento do Ministério da Saúde para este ano é
de cerca de vinte bilhões e trezentos milhões de
reais, sendo, desse total, cinco bilhões e trezentos
milhOes provenientes da arrecadação da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira CPMF.
É importante que a arrecadação des·sa contribuição provisória, que aprovamos conscientes de
que era absolutamente necessário aumentar os recursos para a área da saúde, seja efetivamente empregada nas ações de saúde pública, como controle
de endemias, combate à desnutrição infantil, entre
outras e não no pagamento de dividas anteriores daquele Ministério com o Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT.
Senhoras e Senhores Senadores, o Presidente
Fernando Henrique Cardoso afirmou que o ano de
1997 é o "Ano da Saúde no Brasil" e que a saúde é
prioridade máxima em seu Governo.
Recentemente foram anunciadas açOes e
metas prioritárias que visam á implementação de
medidas vitais para a consolidação do Sistema
Único de Saúde - SUS, e para a obtenção de resultados positivos nos indicadores de saúde da nossa população.
As metas anunciadas para o perfodo
1997/1998 estão divididas em três grandes frentes,
que são prevenção, com ênfase no atendimento básico, melhoria da qualidade dos serviços de saúde e
mutirão pela saúde.
Dentre as três, gostaria de destacar a prevenção com ênfase no atendimento básico, que prevê
não somente a ampliação de programas já existentes, como o Programa de Saúde da Família e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, como
também a ampliação da Gestão do Atendimento Básico aos três mil e trezentos municípios mais carentes do Pais, a intensificação das ações de vacinação, de combate às endemias, de assistência á mulher, à criança, aos portadores de diabetes e de
doenças sexualmente transmisslveis.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, consta do documento "1997 - O Ano da
Saúde no Brasil" que o Ministério da Saúde "está de-
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cidido a cumprir sua missão de promover a saúde de
todos os brasileiros, estabelecendo parcerias com os
Municípios, os Estados, os outros Ministérios, a iniciativa privada e toda a sociedade brasileira, na busca da melhoria da qualidade de vida e do exercício
pleno da cidadania".
Esperemos que as metas anunciadas para o
perfodo 1997/1998 na área da saúde sejam efetivamente cumpridas para que o Brasil se torne um pais
socialmente mais desenvolvido e justo e os cidadãos
brasileiros possam, finalmente, gozar do direito de ter
um atendimento digno na rede pública de saúde.
Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos: designando para a sessão deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas
e 30 minutos a seguinte
ORDEM DO DIA
Item único
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 78, DE 1996
(Inclui do em Ordem do Dia nos termos do art. 172,
- r. doRégimentolntemo)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado n2 78, de 1996, de autoria do Senador
João França, que dispõe sobre a remissão de créditos tributários federais de pequeno valor, tendo
- Parecer proferido em Plenário, Relator: Senador Geraldo Melo, em substituição à Comissão de
Assuntos Económicos, favorável, nos termos de
- substitutivo que oferece.
(Em virtude de adiamento)
O SR. PRESiDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Está encerrada a sessão.
· (Uivanta~se a sessão às 20h04min.)

( os N° 12139/97)

Agenda cumprida pelo Presidente
Antonio Carlos Magalhães

23-4-97
Quarta-feira
9:00- Seminário Internacional sobre a Previdência
auditório PetrOnio Portela
15:30 - Sessão Ordinária Deliberativa do Senado
Federal
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__ Abri II 997

Ata da 46! Sessão Deliberativa Ordinária
em 24 de abril de 1997
~

Sessão Legislativa Ordinária, da 5~ Legislatura

Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo, da Sra. Marluce Pinto e
dos Srs. Valmir Campelo, Ademír Andrade e Freitas Neto
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Antonio
Carlos Magalhães - Antonio Carlos Valadares - Artur
da Tavola - Bello Parga - Benedita da Silva - Beni
·varas - Bernardo Cabral - Carlos Patrocínio - Cartas
Wilson - Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Élcio Alvares - Emilia Fernandes - Epitácio Cafeteira - Ernandes Amorim - Esperidião Amin - Fernando Bezerra - Flaviano Melo - Francelina Pereira - Freitas
Neto - Geraldo Melo - Gilvam Borges - Guilherme
Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - lris
Rezende - Jefferson Peres - João França - João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - José Agripino - José Alves - José Bianco - José Eduardo Outra - José Fogaça - José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda - José Serra - Júlio Campos - Laura
Campos - Leomar Quintanilha - Levy Dias - Lucfdio
Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Martuce
Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre Quinan - Osmar Dias Pedro Simon- Ramez Tebet- Regina AssumpçãoRenan Calheiros - Roberto Freire - Roberto Requião
- Romeu Tuma - Sebastião Rocha - Sergio Machado
- Valmir Campelo - Waldeck Omelas.

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -A lista
de presença acusa o comparecimento de 66 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. - - - -- - --- O Sr. 1° Secretário em exercício, Senador José
Alves, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:
EXPEDIENTE

OFÍCIOS
DO MINISTRO DE ESTADO DO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
N° 181/97, de 18 do corrente, referente ao Requerimento n° 172, de 1997, de informações, do Senador Ramez Tebet; e
N° 182/97, de 18 do corrente, referente ao Requerimento n° 116, ele 1997. de informações, da Senadora Benedita da Silva.
As informações foram remetidas, em
cópia, aos requerentes.
Os requerimentos vão ao Arquivo.

PARECERES Nos 153 e 154, DE 1997
Sobre o Projeto de
Dccrt:tu LegislatJvo n' 85, de 1996 < n' 268, de
1996, na Câmara dos Dcput<Jdos), que "Aprova as
modtficu-.;cks
llllroduz1dm·
110
Convênio
Const!lullvo e oulrO.\' regulamento.\ bástc.:o...,· do

Banco !maam<!ricano d<! !Jesenvolvllne/1/o- H!D.

PARECER No 153, DE 1997, DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERlORES
E DEFESA NACIONAL
RELATOR: Senador JOSÉ AGRfPJNO

I -RELA TÓRIO
_ O Excekntíssimo Senhor Presidente da RepCiblic~, nos tennos oo.
ar1. 49, inciso l, da Constituição Federal, submete à apreciação do Congress;;-.
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NacuHt:d, pm lllCto <1.1 i\ ktt~asc:m 11" 2~.C/'IO, :ts IIHKidica,·(Jcs JJJ..roJuzidas no
Comêt11n L'<.JnsltlutiV<' c <HIIros rcgulanJctil<h b:htcos do l3:mco lntcramericano
ck Dcscnvulvtnlcnto · llll)
1\conlp.tttha a mcnsagcm prcstdcncial exposição de motivos do
Sctlhnr l\1tnlstr<l de i:sl:tdv do PlancJalllcillO c Orçalllento. ela qual cumpre
<kstactr

,1

seguinte::
.. \ pttlk'tpal 1110va.,:ào rcali:éada nc> conlcúu Jo l3! D-8 - que
implica :iltcr:t\:io do Convê111,1 ConstJIUIII'O
d1z rcspcilo à
rcd~>mbut 1 ·:i<> ,!,, ,·apllal ~cion:'ui<>. que pas'<>ll tc1 :1 ~cgutnlc compOSIÇãO
o grup<> d.1 . \ntcri.:a Latina c (. ':u il;c IC\ c su;t p.tlltcljJ.t~;'t<J rcduLida d
53,SuSo p:it<l ~'1:01%, o pcrc.:ntual do> [UA é:ttu ,jc 3-1,67% para
JU.02~o c •> "'' \ 'anada passou d 4.3S~o p;ua 4.1.1V~" l'•llllü contrapa111da,
hou1·c 11111 .lllliiCnto da pantclpaç:·,u Ju, p:ns.:; c.,ua tegionois, que
tivnarn s~u pc1~.:mual de 7,09% elevado para 15.95%. d.:stacando-se o
Japão. que ab,.>rvcu 4~,3% desse aumento (percentual (k 1.07'% elevado
para 5,00°,ol L:m decorrência, foro cnadas duas 1101 as cadeiras para a
Dircwria Executiva. scndo·uma reservada para os paise; e.\n·a rcgwnais e
a outra dcs1gnada para a América Lotma e Caribe.
Em cu!npensação, ao clevru o Cap11al Autonzado de cerca de US
60.% bdh0cs para US$ !00,96 bilhões, possJbtlitou-se ao Banco
expandir o montante d financiamento aos paises membros em
descnvohtmento da região, para um montante aproximado de US$ 7,5
bilhõ"s ctnu:us durante o período d.:
11géncJa do
BID-8
(aproximadamente doze ano pelo novo método denommado Nível de
Empréstimo Sustentável - NES). Quamo i\O FOE. ~aberá Diretoria
Executiva dctermmar os níveis apropriados de emprésttmos anuais, com
base n dispontbiiidade de recursos e nas necessidades de financiamento
dos países membros elegíveis.
A pa111c1pação brasileira no Oitavo Aumento Geral de Recurso
do BrD, reduzida de 11,57% para 10,75%, contempla um aporte total de
US$ 94456.986, que inclui US$ 81.066.266 relativos à parcela realizável
do capital ordinário (pagáveis em cinco parcelas anuai.s de US$
!3.5!!.044 c uma parcela d; US$ -13.5! 1046) e US$ 13.39Õ.72<f
referentes à contribuição do FOE (connibuição básica de VS$
11.352.000, divididos em quatro quotas anuais, it,ruais, de US$ 2.828.0ÓO
e contribuição especial deUS$ 2.038.720, pagáveis em cmco parcelas de
US$ 339.787 e uma parcela deUS$ 339.785).
Para possibilitar a implementação do B !D-8, foi proposfã·· a
adoção, pela Assembléia de Govemadores. das segul1ltes resoluçõe:;: i)
Anexo A: au111emo deUS$ 40 bilhões no capital autonzado do Banco e
respectivas subscrições; iii) Anexo B: aumento de ·USS I bilhão nos
recursos do Fundo para Operações Especiais (FOE) e respectivas
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contribuições; iii) Anexo C: transferência éte rectHSOS do FOE para a
Conta do ;v1ccanismo de Financiamento Ime:rrnediário: jy) Anexo D:
emendas ao Convênio Constitutivo, ao Regulamento da Assembléia de
Governadon:s e às Regras Gerais para a Admissão Je Membros Nãoregionais; e v) Anexo E: estabelecimento do Fundo de Cooperação
Técnica.
Em 30.12.94, o Govemu brasileiro emitiu voto favorável às
resoluções A, B, C e E, tendo, nessa mesma data, deposJtado junto ao
Organismo os instrumentos de subscrição/conn·ibuiçào respectivos. Em
11.07.95, por sua vez, foi completado o processo de votação relativo à 8a
Recomposi~ào do BID, quando foi atingtdo o número mínimo de votos
requerido para aprovação da resolução referente ao Anexo D.
Te1,jo em vista a aprovação das resoluções em apreço pela
Assembléia Jc Governadores, cabe_tia agora mc;aminhar a ma~ria ao
Congresso \;aciOnal para fins de ratificação das emendas constantes no
Anexo D. dada a obrigatoriedade de se submeter aquela Casa os atos
modificatl\ <I, de acordos internacionais ali aprovados :\o caso do BID,
estar-se-la alterando texto aprovado pelo Decreto Legislativo no 18, de
07.12.59, promulgado pelo Decreto n° 73.131. de 09.11 73."

II- VOTO
As modificações nas disposições do Banco lnteramericano de
Desenvolvimento, que ora são apreciadas pelo Poder LegJslmivo, derivam da
redistribuição

do

capital

acionário

da

importante

instituição

financeira

internacional.
De fato. pode-se verificar que as nonnas inovadas buscam
readequar o Banco lntcmmericano de Desenvolvimento, BID, 8 redistribuição de
capital, controlando o pmcesso de decisão interna, com a extgenCJa de quorum de
três quartos para a tomada de decisões. Outrossim, as movações ora exammadas
buscam resguardar a fo1 ça de decisão dos países regiona1s n<1 in::,tttuJçào
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Cumpre assina"tar, de resto, que as modificações implementadas
não afetam substancialmente as funções e objetivos básicos do BID, mantendo-se
suas atribuições de financiador e fomentador do desenvolvimento econômico e
social dos países membros, permitindo o aumento de sua capacidade de
financiamento.
Pelo exposto, trata-se de alteração oportuna e conveniente aos
interesses nacionais, pelo que somos pela aprovação do ProJeto de Decreto
Legislativo n° 85/1996, que "Aprova as modificações int~oduzidas no Convênio
Constitutivo e outros regulamentos básicos do Banco Interamericano de
Desenvolvimento- BID."

Sala da Comissão, em

05 de dezembro de 1996.

l-ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, PRESIDENTE
2-JOSÉ AGRIPINO, RELATOR
3- ROMEU TUMA
4- GERALDO MELO
5- ADEMIR ANDRADE
6- HENRIQUE LOYOLA
7- HUGO NAPOLEÃO
8-BERNARDO CABRAL
9 -ARTUR DATÁ VOLA
I 0-JOEL DE HOLLANDA
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PARECER No 154, DE 1997, DA COMfSSÃODEASSUNTOS

ECONÓMICOS
RELATOR: Senador LEVY DIAS
L RELATÓRIO

Face o que dispõe o art. 49, inc1so I, da Constituiç<lo Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete à apreciação do
Congresso NacionaL as modificações introduzidas no Convênio Constitutivo
e outros regulamentos básico do Banco Interamencano de Desenvolvimento

-BID
As modificações introduzidas, sob exame pelo Congresso
Nacional, result~m1 da redistribuição do capital acionário dessa instituição
financeira internacional permitindo, assim, o aumento de sua capacidade de
financiamento.
Em sentido mais amplo, a redistribuição do capital
pennite a sua adequação ao processo de decisão interna, com a exi ência de
quonun de três quartos para a tomada de decisão, rest.'l.Iardando ~\ oder de
decisão dos países nessa instituição intemacional de desenvolvime1~ .
A Mensagem Presidencial no 222/96, que submete as referidas
alterações à apreciação do Congresso Nacional, vem acompanhada de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do PlaneJamento e
Orçamento.
De acordo coni a Exposição de Motivos, a redistribuição do
capital acionário passou a ter a seguinte composição: o grupo da América
Latina e Caribe teve sua participação reduzida de 53,86% para 50,0 I% ( a
participação brasileira foi reduzida de 11,57% para 10,75%): EUA caiu de
34,67% para 30,02%: Canadá passou de 4,3-8% pará-4~()0%:Países Extraregionais elevaram seu percentual de 7,09 para 15,95% (destacando-se o
Japão, de I .07% para 5,00%).
Por outro lado, a elevação do Capital Autorizado de US$ 60,96
milhões para US$ I 00,96 milhões, possibilita ao Banco expandir o montante
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de financiamento aos países membros em desenvolvimento da região, para
um montante de US$ 7,5 bilhões anuais, durante aproximadamente doze
anos. Foram ainda criadas duas novas cadeiras para a Diretoria Executiva e
reservada para os países extra-regionais e América Latina - Caribe.
Para a implementação desse processo, denominado de 8"
Recomposição do 810, foi necessária a adoção, pela Assembléia de
Govemadores, de 5 (cinco) resoluções. Em 30.12.94, o govcmo brasileiro
emitiu voto favorável a 4 (quatro) delas e, nesta data, depositou junto ao
Organismo os instnuncntos de subscrição/contribuição respectivos Em
II .07. 95 esse processo foi completado com a aprovação da última
re~olução.

II. VOTO
Do exposto, vemos que trata-se de matéria relevante para o
País, na medida cm que verifica-se, obviamente, que a elevação do Capital
do Banco lnteramericano de Desenvolvimento - BID possibilitará um maior
aparte* recursos para a América Latina, bem como, a criação de uma nova
cad~i \'\na Diretoria desse Organismo lntemacional para a América Latina Canbe\
·
Assim sendo, somos pela aprovação do Projeto de Decreto
Legislativo n° 85/1996, que "Aprova as modificações introduzidas no
Convênio Constitutivo e outros regulamentos básicos do Banco
Interamericano de Desenvolvimento."
Sala das Comissões, eml6 de abril de I 997

JOSÉ SERRA: Presidente
LEVY DIAS: Relator
ESPERIDIÃO AMIN
JOEL DE HOLLANDA
CASILDO MALDANER
COUTINHO JORGE
OSMAR DIAS

FREITAS NETO
VILSON KLEINÜBING
WALDECK ORNELAS
FRANCELINO PEREIRA
JONAS PINHEIRO
EDUARDO SUPLJCY
RAMEZ TEBET
JEFFERSON PERES
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELASECRETARIA-GERAL DA
MESA DO SENADO FEDERAL

Nu 18 -

DECRETO LEGISLATIVO
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1959

Aprova o Convênio Constitutivo do Banco Interamericano de Desenvolvimento.

DECRETO N. 73.131- DE 9 DE NOVEMBRO DE 1973
Promul,ga o Convênio Constitutivo do Banco Intera.merica.no de
Desenvolvimento
O Presidente da República.
Havendo sido aprovado, pelo Decreto Legislativo n. 18 (*), de 7 de dezembro
de 1959, o Convênio Constitutivo do Banco Interamericano de Desenvolvimento,
concluído em Washington, a 8 de abril de 1959;
Havendo sido depositado, pelo Brasil, o Instrumento de Ratificação junto à
Organização dos Estados Americanos, em 30 de dezembro de 1959;
E havendo o referido Convênio, em conformidade com o seu artigo XV, Seção 2,
<b~, entrado em vigor, para o Brasil, a 30 de dezembro de 1959;
Decreta que o Convênio, apenso por-cópia ao presente Decreto, seja executado
e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
-- - -Emilio G. Médici - Presidente da República.
Má.ri.o Gibson Ba.rboza..
Antônio Delfim Netto.

CONVENIO CONSTITUTIVO DO BANCO INTERAMERICANO DE
DESENVOLVIMENTO

Os países, em cujo nome este Convênio é assinado, acordam criar o Banco
lnteramericano de Desenvolvimento, que se regerá pelas seguintes disposições:

ARTIGO I

Objetivos e Funções

SEÇÃO 1
Objetivo
O Banco terá per objetivo contribuir para acelerar o processo de desenvolvimento econômico, individual e coletivo, dos países-membros.
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SEÇÃO 2
Funções
a)

para atingir seu objetivo, o Banco exercerá as seguintes funções:
promover. a inversão de capitais públicos e privados, para fins de desenVolvimento;
I -

II - utilizar seu próprio capital, os fundos que obtenha nos mercados financeiros e os demais recursos de que disponha, para financiar o desenvolvimento dos
países-membros, dando prioridade àqueles empréstimos e operações de garantia
que contribuam mais eficaf:mentE! para o crescimento económico dos mesmos;
III - estimular os investimentos privados em projetas, empresas e atividades
que contribuam para o desenvolvimento económico, e complementar as inversões
privadas, quando não houver capitais particulares disponíveis em termos e condições razoáveis;
IV - cooperar com os países-membros na orientação da sua política de desenvolvimento, para uma melhor utilização de seus recursos, de forma compatível com
os objetivos de uma maior comQlemen_t:~ção de suas economias e da p,romoção do
crescimento ordenado de sel}CQ!Tiércio exterior; e
V - prestar assistência técnica para o preparo, financiamento e execução de
planos e projetas de desenvolvimento, inclusive o estudo de prioridades e a formulação de propostas sobre projetas especificas.
b) no desempenho de--.suas funções, o Banco cooperará, tanto quanto possível.
com os setores privados que forneçam capital para investimentos, e com instituições
nacionais ou internacionais.

ARTIGO II
Pa.ises-Membros e Capital do Banco
SEÇÃO 1
Paises-Memb:ros
a) serão membros fundadores do Banco os membros da Organização dos Estados Americanos que, até a data estipulada no Artigo XV, Seção 1, .:a>, aceitem
participar do mesmo;
b) os demais membros da Organização dos Estados Americanos poderão tornar-se membros do Banco nas datas e nos termos que o_ Banco determinar.
SEÇÃO 2
Oaplta.I Autorizado
a) o capital autorizado do Banco, incluídos os recursos iniciais do Fundo para
Operações Especiais- que neste Convênícf-tamb~m__§e denomina Fundo- estabelecido no Artigo IV, será deUS$ 1.000.000.000 (um bilhão) (fe dotares~ em termos de
moeda dos Estad.9S__Unid()Lda_Améri_ç_ª'- do peso e título ein vigor em 1• de janeiro
de 1959. Dessa soma, US$ 850.000.000 (oitocentos e cinqüentamilhões)de dólares constituirão o capital autorizado do Banco, diVidido-em 85.000 (oitenta e cin~o mil)
ações, com um valor par de US$10.000 (dez mil) dólares cada uma, as quais estarão
à disposição dos países-membros para serem subscritas, de conformidade com a
Seção 3 deste artigo;
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b) o capital autorizado se dividirá em ações de capital realizado e ações de
capital exigível. O equivalente a US$ 400.000.000 (quatrocentos milhões) de dólares
corresponderá ao capital realizado e o equivalente a US$ 450.000.000 (quatrocentos
e_ c_inqüenta milhões) de dólares corresponderá ao capital exigível para os fins espectflcados na Seção 4, «a~. II, deste aYügo;
c) o capital indicado no item «a» desta seção será aumentado deUS$ 500.000.000
(quinhentos milhões) de dólares, em termos de moeda dos Estados Unidos da
América, de peso c título vigentes em 1 • de janeiro de 1959, logo que:
I - haja transcorrido o prazo para o pagamerifo de todaS as-subscriÇões, l'ixado
de acordo com o disposto na Seção 4 deste artigo; e
II- o aumE'nto indicado deUS$ 500.000.000 (quinhentos miihões) de dólares seja
a~orovado por maioria de três quartos do total de votos rios países-membros, em
rcuniilo ordinária ou extr::wrdin;'tria da Assf'mhl(•ia ck Gov<'rnadorcs c:clcbrada o
mats breve pussivd <:.qH)s (J praZ<l ryfcl'iclo no in<"isu I deste parúgrafo.
d) o aumento de capital previsto no parágrafo anterior será feito sob a forma
de capital exigível;
e) sem prejuízo do disposto nos itens «c> e «d>, desta seção, o capital autorizado poderf. ser aumentado quando a Assembléia de Governadores o considere
. conveniente e na forma que decida a maioria_dLdois terçQS__ do__núrn_e(_Q_J;Qtal de
Governadores, os quais representem, pelo menos, três quatros do total de votos dos
países-membros.
SEÇAO 3
Subscrição de Açõe6
a) todos os paises-membros subscreverão ações de capital do Banco. O número
de ações a serem subscrita.s pelos membros fundadores será o estipulado no
Anexo A, que determina a obrigação de cada membro em relação ao capital realizado e ao capital exigível. O Banco determinará o número de ações a serem subscritas pelos demais países-membros;
b) nos casos de aumento_ de capital a que se refere a Seção 2, itens «c> e «e>
deste artigo, todos os países-membros terão o direito, condicionado aos tennos
estabelecidos pelo Banco, a uma quota do aumento de ações equivalente à proporção
que suas ações, até então subscritas, mantenp.am com o capital total do Banco. Entretanto, nenhum país-membro estará obrigado a subscrever tais aumentos de
capital;
c) as ações subscritas inicialmente pelos membros fundadores serão emitidas
ao par. As demais ações também serão emitidas ao par, a não ser que o Banco, por
circunstâncias especiais, decida emiti-las em outras condições;
dl a responsabilidade dos países-membros com respeito às ações se limitará à
parte não paga do seu preço de emissão;
e) as ações do Banco não poderão ser dadas em garantia, não poderão ser
gravadas de forma alguma e só serão transferíveis ao Banco.
·sEÇAO 4
Pagamento das Subscrições

a) o pagamento das subscrições de ações de capital do Banco, estabelecidas no
Anexo A, será efetuado da seguinte maneira:
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I - o 'pagamento do montante subscrito por um mern]:>roe!Il a~ões de capital
do Banco será efetuado em três parcelas, Q.as quais_a primeira será de 20 por cento
e a segunda e terceira serão de 40 por cento do mencionado montante. Cada país
efetuará o pagamento da primeira parcela na data em que assinar este Convênio e
depositar o instrumento de aceitação-ou de ratificação, de acordo com o Artigo XV,
Seção 1, os posteriormente, mas nunca após 30 de setembro de 1960. Os pagamentos
relativos às duas parcelas subseqüentes se:rãp _e_f~tu_ados nas datas deternúnadas
pelo Banco, mas nunca antes de 30 de setembro de 1961 e 30 de setembro de 1962,
respectivamente.
Os pagamentos serão efetuados 50 por cento em ouro ou em dólares, ou em
ambos, e 50 por cento na moeda do país-membro; e
II - o montant-: correspondente às ações de capital exigível só ficará sujeito
a chamada quando for necessário, para atender às obrigações do Banco, que se
originem segundo o Artigo III, Seção 4, II e III, contanto que as referidas obrigações correspondam a empréstimos de fundos obtidos para formar parte dos recursos
ordinálios de capital do Banco, ou a garantias debitáveis a esses recursos. Verificando-se a chamada de capital, o pagamento poderá ser feito, a critério do paismembro, em ouro, cm dólares dos Estados Unidos ·da América ou na moeda necessária ao cumprimento das obrigaçõl's do J3anco que tenham motivado a chamada
de <·apitai.
As chamadas de ar,ital <>xigivcl scr}u proporcionalmente uniformes para todas
as açüps
<

bl os pagamentos de um pais membro em sua própria moeda, conforme o
disposto no item «a~. I, desta seção serão efetuados no montante que, na opinião
do Banco, seja equivalente - em termos de dólar dos Estados Unidos da América,
de peso e título vigentes em P de janeiro de 1959 - ao montante integral da parcela
da subscrição correspondente. O montante do pagamento inicial será aquele que os
países-membros considerem adequado, e estará sujeito aos ajustes - a serem
efetuados dentro de 60 dias a contar dq, çiaJ;u:l.e _venc:iml'!_!l_to <:lo _I>agéJ.!J1ento - que
o Banco determine necessários para constituir, nos termos acima mencionados, o
equivalente do montante integral em dólares;
c) a menos que a Assembléia de Governadores disponha em contrário, por
maioria de três quartos do total d-= votos dos países-membros, a obrigação relativa
ao pagamento da segunda e terceira quotas das subscrições de capital realizado
estará condicionada ao pagamento, pelos países-membros, de pelo menos 90 por
cento do total de suas obrigações vencidas, com relação:
I - à primeira e à segunda quotas, respectivamente, das subscrições do capital
realizado; e
II - ao pagamento inicial e a todas as ch9-madas .:tnterior_es con:espondentes
às quotas subscritas do Fundo.
SEÇAO 5
Recursos Ordinários de Capital rlo Banco
Fica entendido que, neste Convênio,~ termo «Recursos Ordinários de Capital
corresponderá aos seguinte recursos:
I - o capital autorizado, que se devide em ações de canital realizado e ações de
capital exigivel, de acordo com o disposto nas Seções 2 e 3 deste artigo;
,
I I - todos os fundos provenientes de empréstimos obtidos pelo Banco, na forma
do disposto no Artigo VII, Seção 1, I, e aos quais se aplique o compromisso previsto
na Seção 4 «a», II, deste artigo;
do

Banco~
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III - todos os fundos recebidos em reembolso de empréstimos concedidos pelo
Banco com os recursoicinâícaâos nos-incisos! e II desta Seção; e
IV - toda receita derivada de empréstimos concedidos pelo Banco com os fundos acirna indicados, ou derivada -de garantias às quais se aplique o compromisso
indicado na Seção 4, «a», II deste artigo .
.ARTIGO III
Operações
SEÇÃO 1
Utili.zaçã.o dos Recursos
Os recursos e serviços do Banco serão utilizados unicamente para desempenhar
as funções e atingir o objeto indicado no Artigo I deste Convênio.
SEÇAO 2
Operações Ordinárias e Especiais

a) as operações do Banco se dividirão em operações ordinárias e operações
especiais;
b) serão operações ordinárias as financiadas com os recursos ordinários de
capital do Banco, especificados no Artigo II, Seção 5, e corresponderüo, exclusivamente, àqueles empréstimos que o Banco conceda ou garanta ou nos quais o
Banco tenha participado, e que só sejam reembolsáveis na me~ma moeda ou moedas
~m que os empréstimos tenham sidu concedidos. F.ssas OfWrações estarão sujeitas
as condições c termos que' o !3anc:u <'onsidc•r0 i'Oil\'<'nien1N', d(' avordo <'UITI as rlispo·
siçõcs deste Convénio;
c) serão operações especiais as financiadas com os recursos do Fundo, de
acordo com o disposto no Artigo IV.
SEÇAO 3
Principio Básico de Separação
a) os recursos ordinários de capital do Banco especificados no Artigo II,
Seção 5, dever-se-ão sempre ma:r:ter, utilizar, .comprometer, investir ou, de qualquer
outro modo, deles se deverá dispor, de fonna comp1etarrtente-inâependente-dos recursos do Fundo especificados no Artigo IV, Seção 3, .,hl>.
Os extratos de conta do Banco indicarão, separadamente, as operações ordinárias do Banco e as operações do Fundo, e o Banco estabelecerá as demais normas
administrativas necessárias para assegurar a separação e.fetiva dos dois tipos de
operações.
·Os recursos ordinários de capital do Banco não poderão ser, em nenhuma circunstância, gravados ou empregados para cobrir perdas ou cumprir obrigações
resultantes de operações para as quais se tenham utilizado ou comprometido, inicialmente, recursos do Fundo.
b) as despesas diretamente relacionadas com as operações ordinárias, serão
debitadas aos recursos ordinários de capital do Banco. As despesas diretamente
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relacionadas com as operações especiais serão debitadas aos recursos do Fundo. As
outras despesas serão escrituradas 11<1 _f_or!Ilª_que_g_~anco determinar.
SEÇAO 4 ·

Formas de Concessões de Empréstimos Dlretos

QU

Ganl._ntias

O Banco poderá, nas condições estipuladas neste artigo, conceder ou garantir
empréstimos a qualquer país-membro, a qualquer de suas subdivisões políticas
ou órgãos governamentais e a qualquer empresa no território do pais-membro,
em uma das seguintes formas:
I - concedendo empréstimos diretos ou deles participando com fundos correspondentes a seu capital realizado, livre de encargos, e, salvo o disposto no Seção 13
deste artigo, com suas reservas e com seus lucros acumulados não distribuídos;
ou com os recursos de capital de Fundo, livres de encargo;
• II - concedendo empréstimos diretos ou deles participando com fundos obtidos
nos mercados de capital, adquiridos por empréstimo Oll de qualquer ·outra forma,
para serem incorporados aos recur~·os ordinários de capital do Banco ou aos recursos do Fundo; e
III - garantindo, total ou parcialmente, empréstimos concedidos, salvo casos
especiais, por inversionistas privados.
SEÇAO

s·

Limitação das Operações Ordinárias

a) o montante total não liquidado de empréstimos e garantias concedidos pelo
Banco, em suas operações ordinárias, nunca poderá exceder o montante total do
capital subscrito do Banco, livre de encargos, mais as rendas líquidas não distri·
buidas e as reservas livres de encargos, incluídos nos recursos ordinários de capital
do Banco, especificados no Artigo II, Seção 5, exceto, aquelas receitas destinadas
à reserva especial estabelecida e de acordo com a Seção 13 deste artigo e outras
receitas destinadas, por decisão da Assembléia de Governadores, a reservas não
utilizáveis para empréstimos e garantias;
b) no caso de empréstimos concedidos com fundos obtidos de empréstimo pelo
Banco, a que se aplique o compromisso previsto no Artigo II, Seção, «a~, II, o capi·
tal total devido ao Banco, cm uma moeda determinada, nunca excederá o saldo de
capital dos empréstimos em vigor obtidos ç.elo Banco e que este deva pagar na
mesma moeda.
SEÇAO 6

Financiamento dos Empréstimos Diretos
Ao conceder o Banco empréstimos "eiretos ou ao participar dos mesmos, o
financiamento poderá ser proporcionado para os fins e nas formas abaixo indicados:
a) o Banco poderá fornecer ao mutuãrio as moedas de outros países-membros
- diferentes da moeda do pais-membro em cujc:Jtl:!rritório se executará o projeto
- necessárias para cobrir a parte do custo do projeto que deva ser pago erp. moeda
estrangeira;
b) o Banco poderá fornecer financiamento para atender a despesas que se
relacionem com o objetivo do empréstimo e que sejam efetuadas no território do
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pais-membro em que se vai realizar o projeto. Apenas em casos espeCiais, principalmente quando o projeto provoque, indiretamente;'ríO ·re·fenà<Y país um aumento da
procura de moedas estrangeiras, o finanCiamento que conceder o Banco para cobrir
gastos locais poderá ser 'fornecido em ouro oU: moeda diiétetité -dã liloédá do referido pais; nestes casos, o montant~ do financiamento não-excederá unfa parcela
razoável dos referidos gastos locais que efetue o mutuário.
SEÇÃO 7
Nonnas e Condições para Conceder ou Garantir Empréstimos

a) o Banco poderá conceder ou garantir empréstimos de acordo ·com as seguintes normas e condições:
I - o solicitante deve submeter ao Banco uma proposta pormenorizada e os
funcionários da instituição, após examinar o mérito da mesma, deverão apresentar
por escrito um relatório no qual recomendem a proposta. Em circunstâncias especiais, a Diretoria Executiva, por maioria do total de votos dos países-membros, poderá exigi:r:, na falta do mencionado relatório, que uma proposta lhe seja submetida
para sua decisão;
-· ·
· ·
· --

II - ao examinar um pedido de empréstimo ou garantia, o Banco tomará em
consideração a capaciaadé dó- mtfft.iãf_io-_IJ_ara_o)Jter-__Q empr~sfimo_ae Í_Ql]te~_j)ríyaaa-s_
de financiamento, em condições que, na opinião do Banco sejam razoáveis para o
mutuário tendo em conta todos os fatores pertinentes;
III - ao conceder ou garantir urri!iropréstimo, o Banco terá deVidamente em
conta se o mutário e seu fiador, se o houver, esfárão em-condições de cumprir com
as obrigações que lhes impõe o empréstimo;
IV - o Banoo verificará se a taxa de juros, os demais encargos e o plano de
amortização-são-adeqt;ados ao- projHóem questão;
-V - ao garantir um empréstimo concedido por outros inversionistas o Banco
receberá compensação adequada pelo risco em que incorra; e
VI - os empréstimos que o Banco conceda ou garanta serão destinados, principalmente, para o financiamento de projetas específicos, inclusive aqueles que façam
parte de um programa nacronarouregTonal-dedesenvolvimento. Contudo, o Banco
poderá conceder ou garantü empréstimos globais a instituições de desenvolvimento
ou a entidades semelhantes dos países-membros, com o fim de que as mesmas facilitem o financiamento de projetas específicos de deserivolviriiento cu'jas necessidades de financiamento não-sejam;- na:· opini~OJ3anco, sufiCientemente--grandes
para justificar sua supervisão direta- por- partesiles'te-:b) o Banco não concederá financiamento a uma empresa situada no território
de um pais-membro, quando este fizer objeção ao financiamento.

SEÇ-1\Q 8
Condições Optativas para Conceder ou Garantir Empréstimos

a) nos casos de concPssão de empréstimos ou garantias a entidades rlflogovernamcntai;;, o Banco !JOderá, quando o consiclt>rc <'otiV<'lliente, (•xígir, qtw "
p,aís-membro em cujo território o prõjeto seja realizado, ou uma instituição pública,
ou entidade semelhante do mesmo país, àceitavel para o Banco, garanta o reembolso
do empréstimo e o pagamento dos juros e de outros encargos;
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b) o Banco poderá impor outras condições que considere convenientes, com
respeito aos empréstimos ou garantias que conceda, tomando em consideração o
interesse dos países-membros diretamente relacionados com a proposta de empréstimos ou garantia, assim como o interesse dos membros em geral.
SEÇAO 9
Utili.zação dos Empréstimos Concedidos ou Garantidos pelo Banco
a) salvo o disposto no Artigo V, Seção 1, o Banco não imporá condição alguma,
nem no sentido de que o produto de um empréstimo se gaste no território de pais
determinado, nem no sentido de que tal produto não se gaste nos territórios de
qualquer pais-membro ou países-membros;
b) o Banco tomarã as medidas necessárias para assegurar que o produto de
qualquer empréstimo que conceda ou garanta, ou em que tenha participação, se
destine unicamente aos fins para os quais o empréstimo tenha sido concedido, dando
devida atenção às considerações de economia e eficiência.
SEÇAO 10
Disposições sobre Reembolso dos Empréstimos Diretos
Nos contratos de empréstimos diretos feitos pelo Banco de acordo com a Seção 4, I ou II deste artigo, se estabelecerão:
a) todos os termos e condições de cada empréstimo, inclusive, entre outros,
os referentes aos pagamentos das amortiza_ções, juros e outros encargos, e os referentes a vencimentos e datas de pagamento; e
b) a moeda ou moedas em que serão feitos os pagamentos ao Banco.
SEÇAO 11
Garantias
a) todos os termos e condições de cada empréstimo, inclusive, entre outros,
como comissão de garantia; pagãvel periodicamente, e calculada à base do saldo do
empréstimo;
· b) nos contratos de garantia celebrados pelo Banco, serã estipulado que o
mesmo poderá terminar sua responsabilidade com respeito aos juros - no caso de
inadimplemento por parte do mutuário e do fiador, se o houver - sempre que o
Banco ofereça comprar os títulos ou outras obrigações garantidas, ao par e acrescidas dos juros vencidos até a data fixada na oferta;
c) ao conceder garantras, o Banco terá o poder de fixar quaisquer outros
termos e condições.
SEÇAO 12
Comissão Especial
O Banco cobrará um comissão especial sobre todos os empréstimos, participações ou garantias, que efetue com, ou erri que compromer~ os -seus re-cursos ordi-
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nãrios de capital. A comissão especial, pagável periodicamente, será calculada à
base do saldo de cada empréstimo, r,articipação ou garantia, e na porcentagem de
um por cento ao ano a não ser que o Banco, por maioria de dois terços do total de
votos dos países-membros, dedda r<"duzir essa taxa.
SEÇAO 13
Reserva Especial
O montante das comissões que o Banco receba de acordo com a Seção 12 deste
artigo se destinará a constituir umll. r~S~l\TCl_E!~E!çiªL.__g~_gual o Banco_ poderá dispor
para cumprir com seus compromissos, de acordo com o disposto no Ártigo VII, Seção 3 ,«b:o, L A reserva especial será mantida na forma liquida permitida por este
Convênio, que a Diretoria Executiva determinar.
ARTIGO IV
Fundo para Operações Espeeials
SEÇAO 1
Estabelecimento, Ohjetlvo e

F'un~

Fica criado um Fundo para Operações Especiais, do qual se concederão empréstimos em termos e condições que permitam atender a circullStàncias especiais que
se apresentem em determinados paises ou que se relacionem com determinados projetas. O Fundo, cuja administração estará a cargo do Banco, terá o objetivo e as
funções indicados no Artigo I deste Convênio.
SEÇAO 2
Disposições Aplicáveis
O Fundo se regerá pelas disposições do presente artigo e pelas demais normas
deste Convênio, exceto as que contrariem o estipulado n~te artigo e as que se
refiram expressa e exclusivamente às operações ordinárias do Banco.
·
SEÇAO 3
Recursos

a) os palses-membros fundadores do Banco contribuirão para os recursos do
Fundo de acordo com o-disposto nesta Seção;
b) os membros da Organização dos Estados Americanos que ingressarem no
Banco após a data fixada no Artigo XV, Seção I, «a,, contribuirão para o Fundo
com a quota e r.os termos que o Banco determin!lr; _____ _
c) o Fundo será constituído com os recursos iniciais deUS$ 150.000.000 <cento e
cinqüenta milhões) de dólares, em termos de moeda dos Estados Unidos da América,
de peso e título em vigor a 1• de janeiro de 1959, para os quais os países-membros
fundadores do Banco contribuirão de acordp co_m <~,s ql!otas l!Jdicadas no_ An~xo B;
d) o pagamento das quotas deverá ser efetuado do seguinte modo:
I - 5Qo/,-. de cada quota deverão ser pagos pelos paises-membros em qualquer
momento a partir da data em que, de acordo com o Artigo XV, Seção 1, se assine
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este Convénio e se deposite o instrumento de aceitá:Ção ou-ratificação, ~m seu nome,
mas não em data posterior a 30 de setembro de 1960;
II - os 50% restantes deverão..J>ei' pagos,-· em qualquer momento, depois de
transcorrido um ano da data em que o Banco inicie suas operações, nas quantidades e nas épocas que a Diretoria Executiva do Banco determinar. Entretanto, o
pagamento do montante total de todas as quotas deverá ser requerido e efetuado, o
mais tardar, na data fixada para a integralizção da terceira quota das subscrições de
capital realizado do Banco; e
III - os pagamentos mencionados nesta Seção serão exigidos de cada membro
na proporção d~ suas quotas e se efetuaruo metªçle_ e_III_ ()u_I"_o_<JU em d_ólar~s ~os Estados Unidos da América, ou 0m ambos, c metade na moeda do pais contnbumte.
e) os pagamentos de um pais-membro em sua própria moeda, conforme o
disposto no parágrafo anterior serão efetuados no montante que, na opinião do
Banco, seja equivalente - em ter-mos de dólares dos Estados únicos da América, de
peso e título vigentes em 1" de janeiro de 1959 _-::::- <i_O_mo_n~t-~nt~_ir1_!_e_1;ra~ d_<3- parcela
da quota correspondente. O montante do pagamento imc1al será aquele que os
países-membros considerem adequado, e estará sujeito aos. ajustes - a serem
efetuados dentro de 60 dias a contar da data de yenç!m~ll_tQ_do pagamento - que o
Banco determine necessários para constituir, nos ·Tennós- acima mencionados, o
equivalente do valor integral em dólares;
f) a menos que a Assembléia de Governadores disponha em contrário por
maioria de três quartos do total de votos dos países-membros, a obr:lga{;ão para os membros de pagar qualquer quantia exigida pelo Banco, por conta da parte não
paga das quotas de subscrição para o Fundo éstará condicionada ao pagamento de
pelo menos 90 por cento, das obrigações totais dos países-membros com relação:
I - ao pagamento inicial e a todos os demais pagamentos anteriores relativos
às quotas de subscrição ao Fundo_ que ti\Ten:!m sid_Q_~_ig_idos; e
II - a qualquer prestação devida por conta das subscrições do capital realizado
do Banco.
g) os recursos do Fundo serão aumentados mediante contribuições adicionais
dos países-membros, quando a Assembléia de Governadores o considere conveniente, por decisão da maioria de três quartos~do~tp_tal de vQ!O§_çlo_s_ países~membros.
As disposições do Artigo II, Seção 3, «b:t, serão aplicadas aos referidos aumentos,
em termos das proporções entre a quota vigente de cada país e o total dos recursos
com que os países-membros tenham contribuído para o Fundo;
h) fica entendido que, neste Convênio, o· termo «recursos do Fundo:t corresponderá aos recursos seguintes:
I - contribuições efetuadas pelos países-membros de acordo com os ·itens «C:t e
«g:t, desta Seção;
I I - todos os fundos provenientes-de empréstimos obtidos pelo Banco aos quais
não se aplique o compromisso estipulado no Artigo II, Seção 4, «a:t, II, por serem
especificamente debitáveis aos .recursOlU:l;;2_~F.unçlg_;_
III - todas as ouantias recebidas em pagamento de empréstimos concedidos
com os recursos anteriormente indicados;
• IV - toda receita proveniente de operações que utilizem ou comprometam
quaisquer dos recursos acim..a mencionados; e
.
V - quaisquer outros recursos à disposição do Fundo.
(
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SEÇÃO 4
Operações

a) serão operações do Fundo as financiadas com seus próprios recursos,
segundo são definidos na Seção 3, «h», deste artigo;
b) os empréstimos concedidos com recursos do Fundo poderão ser reembolsados, totàl ou parcialmente, na moeda do país-membro em cujo território se realize
o projeto financiado. A parte do empréstimo que não seja reembolsável na moeda
do país-membro deverá ser paga na moeda ou moedas em que foi concedido o
empréstimQ.
SEÇÃO 5
Limitação de ResponRabllidade
Nas operações do Fundo, a responsabilidade financeira do Banco fica limitada
aos recursos e às reservas do Fundo, e a responsabilidade dos países-membros à
parte niio saldada de suas respectivas quotas, quando se torne exigível.
SEÇÃO 6
Restrições quanto à Disposição das Quotas
Os direitos dos países-membros do Banco resultantes de suas contribuições ao
Fundo não poderão ser transferidos nem gravados, e os países-membros não terão
direito ao reembolso de ditas contribuições, salvo nos casos de perda de sua qualidade de membro ou de terminação das operações do Fundo.
SEÇÃO 7
Compromissos Resultantes de Empréstimos obtidos pelo Fundo
Os pagamentos para cumprir com qualquer compromisso relativo a empréstimos obtidos para serem incluídos nos recursos do Fundo serão debitados:
I - primeiro, a qualquer reserva estabelecida para esse fim; e
II - depois, a quaisquer outras quantias disponíveis nos recursos do Fundo.
SEÇAO 8
Administração

a) o Banco, limitado pelo disposto neste Convênio, gozará de amplas faculdades para administrar o Fundo;
b) um Vice-Presidente do Banco ficará encarregado do Fundo. Este VicePresidente participará das re.uniões da Diretoria Executiva do Banco, sem direito a
voto, sempre que nelas sejam tratados assuntos relacionados ·com o Funde;
c) o Banco utilizará, nas operações do Fundo, sempre que passivei, o pessoal,
os técnicos, as instalações, os escritórios, os materiais e os serviços que utilizar em
suas operações ordinárias;
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d) o Banco publicará um relatório anual, em separado. indicando as operações
financeiras do Fundo e cs lucros e perdas que das mesmas resultarem. Na reunião
anual de Assembléia de Governadores haverá, pelo menos, uma sessão dedicada à
consideração do referido relatório. Outrossim, o Banco enviar.â trimestralmente aos
membros um resumo das operações do Fundo.
SEÇAO 9
Votaç.ão

al nas clt..>cisões relativas às operações do Fundo, cada pais·membro do Banco
terá na Assembléia de Governadores o número de votos que lhe cabe de acordo com
o disposto no Artigo VIII, Seção 4, "a» e <<b» e cada Diretor terá na Diretoria Exe·
cutiva o número de votos aue lhe cabe de acordo· com o Artigo VIII, Seção 4,
<<aP

e . . c~>;

hl todas as decisões do Banco relativas às operaçüesdo Fundo serão tomadas
pur mawria de dois t<'r~·os do total de votos dos paíscs·mernbro< sal:vo--o--disposto
expressam0ntc PlD ,·ontrúrio neste artigo.

SEÇÃO 10
Distribuição da Renda Líquida
A Assemblt'·ia d0 ( ;nv<>rnadorC's do Iktn<"o dderminar·;"t a parte das rendas do
Fundo que S<!rá dist I"ibuida aos nH'mbros, dPpois d<' SPI"0!11 feitas deduções para as
J('~•'r\·a~. ,\ n•rJ<Ia liqu1da ,.;t•J·;", distl·ilnrid:J <'III JH"<>Jun~·;·,., :·Is quotas dos países·
lllé'l!ÜJ!'os.

SEÇAO 11
Retiradas de Contribuições

a) enquanto for membro do Banco, nenhum país poderá retirar sua contribuição ao Fundo e terminar suas relações com o mesmo;
bl as disposições do Artigo IX, Seção 3, referentes a ajustes de contas com os
países que deixem de se;r membros do Banco, serão aplicadas também ao Fundo.
SEÇAO 12
Suspens.ão e Término
As disposições do Artigo X são também aplicáveis ao Fundo, substituindo-se os
termos relativos ao Banço, ~seus recursosordinários de capital e a seus credores
respectivos, pelos termos relativos--ao- Fu-ndo, a seus recursos e a seus respectivos
credores.
ARTIGO V
Moedas
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SEÇAO 1
Em!lreg-o de Moedas
a) a moeda de qualquer pais-membro que o Banco tenha em seu poder, como
parte dos seus recursos ordinários dE' capital ou dos recursos do Fundo, qualquer
que seja a maneira em que a tenha adquirido, poderá ser empregada pelo Banco
ou por quem a receba do Banco, sem restrições de parte do pais-membro, para
efetuar pagamentos de bens e serviço:; produzidos no território do mencionado pais;
b) os países-membros não poderão manter ou impor medidas de nenhuma
classE' que restrinjam o emprego dos seguintes recursos - pelo Banco, ou por quem
os receba do Banco -para efetuar pagamentos em qualquer pais:

_ J-

o ouro e os dólares que D Banco rec,eba em pagamento de 50 por cento da
subscrição de cada pais-membro pelas-ações de capital do Banco e de 50 por cento
de sua quota de contribuição ao Fundo, de acordo com o disposto no Artigõ II e
no Artigo IV, respectivamente;
II - as moedas dos países-membros compradas pelo Banco com o ouro e os
dólares mencionados no inciso anterior;
III - as moedas obtidas por meio de empréstimo, de acordo com o disposto
no Artigo VII, Seção 1, «i», para serem incorporadas aos recursos ordinários de
capital do Banco; ·
IV - o ouro e os dólares que o Banco receba em reembolso do principal, e em
pagamento dos juros e outros encargos de empréstimos concedidos com o ouro e os
dólares referido no inciso I deste parágrafo; as moedas que receba em reembolso
do principal, e em pagamento dos juros e outros encargos de empréstimos concedidos com RS moedas a que se referem os incisos I e III deste_r,ai'ágrafo! e as
moedas que receba em pagamento de comissões e direitos sobre as garantias concedidas; c
V - as moedas, aue não se.iam as do pais-membro, e que o mesmo receba do
Banco, em virtude do Artigo VII, Seção 4, <'C», e ::lo Artigo IV, Seção 10, pela,
distribuição da renda líquida.
c)
a moeda lic qualquer país-membro em poder do Banco, incluída em seus
recursos ordinários de capital, ou nos recursos do Fundo, e não mencionada no
item <'b» desta Scçiio, pode ser também utilizada pelo Banco ou por quem a receba
do Banco para fazer r,agamentos em qualquer país, sem :·estriçiio de nenhuma
espécie, a menos que o país-membro notifique ao Banco desejar que sua moeda, no
todo uu em parte, seja utilizada apenas para os fins indic:<ldos no item «a» anterior;
d) os países-membros não poderão impor medida alguma que restrinja a
faculdade do Banco de possuir e empregar --seja para- p-agamentos de amorti.zação, seja para pagamentos antecipados_ de_ suas próprias obrigações, seja parn
readquirir em parte ou totalmente essas obrigações - as moedas que receba
em reembolso de empréstimos diretos concedidos com fundos obtidos em empréstimos pelo Banco e que formem parte dos recursos ordinários de capital do Banco;
e) o ouro e as moedas em poder do Banco, incluídos em seus recurscs ordinários de capital ou nos recursos do Fundo, não poderão ser utilizados pelo mesmo
na compra de outras moedas, a menos que autorizado por uma maioria de dois terços do total de votos_ dos países-membros.
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SEÇAO 2
Avaliação das Moedas
Sempre que seja necessário, de acordo com o disposto neste Convênio, avaliar
alguma moeda em termos de outra moeda, ouem termos _de ouro, essa avaliação
será feita pelo Banco após consulta com o Fundo Monetário Internacional.

SEÇAO 3
Manutenção do Valor das Moedas em Poder do Banco
a) sempre que, no Fundo Monetário Internacional, seja reduzido o valor par
da moeda de um pais-membro, ou sempre que o valor cambial da moeda do paismembro sofra, na opinião do Banco, um depreciação considerável, o 'país-membro
pagará ao Banco, num prazo razoável, uma quantia adicional de sua própria moeda, suficiente para manter o valor do volume total da mesma em poder do Banco
- seja em seus recursos ordinários_de_cªpital, seja nos recursos do Fundo excluída a procedente de empréstimos obtidos pelo Banco. O padrão de valor para
este fim será o do dólar dos Estados Unidos da Américª_Qe peso e título vigentes
em 1• de janeiro de 1959;
- -- -b) sempre que, no Fundo Monetário Internacional, se aumente o valor par da
moeda de um país-membro, ou sempre que o valor cambial de moeda do paismembro sofra, na opinião do Banco, um aumento considerável, o Banso restituirá
ao país-membro, num prazo razoável, uma quantia na moeda desse membro igual
ao aumento no valor do volume total da mesma em poder do Banco - seja em seus
recursos ordinários_de__capital, seja nos recursos do Fundo-~ excluída a procedente de empréstimos obtidos pelo Banco. O padrão de valor para esse fim será o
mesmo indicado no parágrafo anterior;
c) o Banco poderá deixar de aplicar o disposto nesta seção, quando o Fundo
Monetário Internadonal alterar em igual proporção o valor par das moedas de
todos os países-membros do Banco.
SEÇAO 4
Formas de Conservar Moe-das
Sempre que n;·ro tenha necessidade de determinar moeda par·a as suas operações, o Banco aceitará, de qualquer membro, notas pr-omissórias ou vaJm·es s.:omclhantes - emitidOS I"•C}O governo do pai'S-membro OU peJO clt'JHlSitftrio c!Psignaclo
por esse membro
por conta de qualquer pl.ll'C<~Ia da pOI'<'PntagPrn <k 50 por
cento ela subs<Tic,·;·w do <'apitai autorizado do Danco <' dP 50 por ,·,•nto da suhs<'ri<:;-to dos rP<'llt'os do Fundo, que>, ck ;wonio com o disposto no /\rtigo II <' /\rtigo IV,
IPSI,t'l'ti\·ann·nt<•, :--::te>
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ARTIGO VI
Assistência Técnica
SEÇAO 1
Pres~ii..o

de Assistência e Assessoramento Técnicos

A pedido de um governo ou de governos membros ou de empresas privadas
que possam receber empréstimos da instituição, o Banro poderá prestar assistência e assessoramento técnico, em_seu campo de ação, especialmente para:
I - o preparo, o financiamento e a execução de planos e projetas de desenvolvimento, inclusive o estudo de prioridade e a formulação de propostas de empréstimos à base de projetas específicos de desenvolvimento nacional ou regional; e
II - a formação e o J.perfeiçoamento mediante seminários e outras formas
de treinamento de pessoal espeéializado para o preparo e execução de planos e
projetas de desenvolvimento.
SEÇAO 2

Aoordos Relativos à Assistência' Técnica
A fim de a tingir os objetivos deste artigo, o· Banco poderá celebrar acordos
sobre assistência técnica com outras instituições nacionais ou internacionais, tanto
públicas quanto privadas.
·
SEÇAO 3
Despesas

a) o Banco poderá acordar, com os países-membros ou com as empresas que
recebam assistência técnica, Q_ r~~mi:J_gJ~q_iias de~IJesas efetuadas nas condições que
co,nsidere apropriadas:
b) os gastos com a assistência técnica que não sejam jlagos pelos beneficiários serão cobertos com _as xeçe!tas ligui_das do Banco ou com as do Fundo. Contudo, durante os três primeiros anos de operações, o Banco poderá utilizar, para
cobrir esses gastos, a:té um total de três por cento dos recursos iniciais do Fundo.
ARTIGO VII
Atribuiç.ões Diversas e Distribuição de Lucros
SEÇA.O 1
Atribui<;ões Diversas

Além do que se lhe faculta em outras partes deste Convênio, o Banco poderá:
I - obter empréstimos e, para esse·-fim, oferecer as garantias que julgue
convenientes; contudo, antes de realizar a venda de suas obrigações no mercado
de capitais de um pais, o Banco deverá obter a aprovação do mesmo e a do palsrr.embro em cuia moeda se emitam as referidas obrigações. Outrossim, nos casos
em que o Banco solicite empréstimos de fundos a :;erem acrescidos a seus rl!cursos
ordinários de capital, deverá obter a aprovação dos países acima mencionados para
que o produto do <'mprC>stimo possa ser trocado. sem restrição, na moeda de
qualquer outro pais;
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II - comprar c vender valores por ele emitidos, garantidos, ou nos quais haja
investido, sempre que p.ara tanto tenha obtido a aprovação do país em cujo território se processe a compra ou a venda dos ditos valores;
III - com a aprovação da maioria de dois terços do total de votos <los paísesmembros, investir os fundos, não necessários a suas operações, nas obrigações que
julgue convenientes;.
IV - garantir valores que tenha em carteira, com o fim de facilitar sua venda;
V - exercer, de acordo com o disposto neste Convênio, qualquer outra atribui-

ção que seja necessária ou conveniente para atingir seu objetivo e cumprir suas
funções.
SEÇÃO 2
Aviso que Deverá Constar 00s Valores
No anverso de todo valor emitido ou garanti-do pelo Banco constàrá uma declaração visível de que não constitui obrigações de governo algum, a menos que o
seja, caso em que o dirá expressamente.
SEÇÃO 3
Formas de Cwnprir co.m os CompromisSos do Banco em Casos de Mora
a) o Banco, em caso que ocorra ou se preveja a mora no reembolso dos empréstimos que conceda ou garanta com seus recursos ordinários de capital, tomará
as me<iidas que considere convenientes para mo<iificar as condições do empréstimo, exceto aquelas referentes à moeda em que o pagamento se deva efetuar;
b) os pagamentos a serem feitos pelo Banco, para cumprir com os compromissos resultantes de empréstimos obtidos ou de garantias concedidas, a que se
refere o Artigo III, Seção 4, II e III, e que .devam ser debitados aos recursos ordinários de capital do Banco, serão debitados:
I - primeiro, à reserva especial no Artigo III, Seção 13; e
II - depois até a quantia necessária e a critério do Banco, às outras reservas, aos lucros acumulados e aos fundos correspondentes do capital realizado.
.
'
c) quando for necessário efetuar pagamentos contratuais de amortizações,
de juros ou de outros encargos referentes a empréstimos obtidos pelo Banco, ou
cumprir com compromissos semelhantes referentes a garantias pelo mesmo concedidas e que devam ser debitados aos recursos ordinários de capital do Banco,
este poderá requerer dos países-membros o pagamento de uma quantia adequada
de suas subscrições de capital exigível, de· conformidade com o Artigo II, Seção 4,
<a:., II. Outrossim, se o Banco entender que a situação de mora tende a prolongar-se, po<lerá exigir o pagamento de uma parte adicional das mencionadas subscrições, que não exceda em um ano, um por cento da subscrição total dos paísesmembros, para os seguintes fins:
1: - resgatar antes de seu vencimento, a totalidade ou parte do saldo do principal do empréstimo garantido pelo Banco, ou cumprir de outro modo seu compromisso com respeito a tal empréstimo; e
II - readquirir a totalidade ou parte das obrigações pendentes emiti<ias pelo
Banco ou cumprir de outro modo seus compromissos com relação a essas obrigações.
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SEÇÃO 4
Distribuição da Renda Liquida
a) a Assembléia de Govemadores poderá determinar, periodicamente, a parte
da renda líquida, do último exercício e dos lucros acumulados, a ser distribuída.
Só se efetuará essa distribuição quando as reservas tennam atingido um nível que
a Assembléia de Governadores considere aâeq uado;
bl a distribuição referida no parágrafo anterior será feita cm proporção ao
número de ações de cada membro;
c) os pagamentos serão efetuados na forma e na moeda, ou moedas, que a
Assembléia de Governadores determinar. Se os pagamentos forem feitos a um
país-membro em moedas diferentes da sua, a transferência dessas moedas e sua
utilização por parte ciesse país n;io poderão ser objeto de restrições por parte de
nenhum outro pais-membro.
ARTIGO VIII
Organi7.aç.ão e Admirustraç.ão
SEÇAO 1
Estrutura do Banco
O Banco terá uma Assembléia de Governª'c!OI'e_S, l!mª- Di1"etoriª _I!:xecl1tiva._um _
Presidente, um Vice-Presidente Executivo, um Vice-Presidente encarregado do Fundo
e os demais funcionários e empregados que se consideram necessários.
SEÇAO 2
Assembléia .<te Govenm.dores
a) a Assembléia de Governadores estará investida de.~todo.s os poderes do
Banco. Cada pais-membro nomeará um Governador e um Suplente, que servirão
por período de cinco anos, podendo ser-dispensados antes de tal prazo ou reinvestidos em suas funções pelo pais-membro que os nomeou. Os Suplentes não terão
direito a voto, - salvo nos impedimentos dos respectivos Govemadores- A Assembléia elegerá um dos Governadores para o cargo de Presidente, o qual exercerâ
suas funções até a sessão ordinária seguinte d<i Assembléia;_
b) a Assembléia de Govemadores poderá delegar à Diretoria Executiva todas
suas atribuições, com exceção das seguintes:
I - admitir novos membros e determinar as condições de sua admissão;
II - aumentar ou diminuir o capital autorizado do Banco e as contribuições
ao Fundo;
III -

eleger o Presidente do Banco e fixar sua remuneração;

I V - suspender um membro, nos termos do disposto no Artigo IX, Seção 2;

V -

fixar a remuneração dos Diretores Executivos;

VI - tomar conhecimento das interpretações dadas a esse Convênio pela Diretoria Executiva e decidir sobre asmg~IJ1E-S 'ê__m __g,[C!U _ilea_pela~ção;
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VII - autorizar a celebração de acordos gerais de cooperação com outras
organizações internacionais;
-- · -VIII - aprovar, à vista do relatório dos auditores, o balanço geral e a demonstração de lucros e perdas da instituição;
IX - determinar as reservas
do Fundo;

':!

a distnbuição dos lucros liquidas do Banco e

X - contratar os serviços de auditores externos para verificar e atestar a
exatidão do balanço geral e da demonstração de lucros e perdas da instituição;

XI - emendar o presente Convênio; e
XII - decidir .sobre o término das operações do Banco e sobre a distribuição
de seu ativo.
c) a Assembléia de Governadores conservará sua plena autoridade sobre todos os assuntos que, de acordo· com a alínea «b~ anterior, delegue à Diretoria
Execu t 1 ·1a;
d l a Assembléia de Governador:~s se reunirá, como norma geral, uma vez por
ano. Poderá também reunir-se quando assim o decida, ou quando seja convocada
pela Diretoria Executiva. A Diretoria Executiva deverá convocar a Assembléia
de Governadores sempre que o solicitem cinco membros do Banco ou aquele nú·
mero de membros que represente a quarta parte da totalidade dos votos dos paísesm<>mhros;
e) o «quorum~ para as reumoes da Assembléia de Governadores será constituído pela ma!oria absoluta do número total dos Governadores, que representem,
pelo menos do1s terços do total de votos dos países-membros;
I

a Assembléia de Governadores poderá estabelecer um processo mediante
o qual a Diretoria Executiva, quando o julgar conveniénte, possa submeter um determinado assunto à votação dos Governadores, sem convocar uma reunião da
Assembléia;
g) a Assembléia de Governadores, assim como a Diretoria Executiva na medida em que esteja autorizada para tanto, poderão adotar as normas e os regulamentos necessários ao bom andamento dos negócios do Banco;
h) os Governadores e seus Suplentes desempenharão seus cargos sem remuneração do Banco, embora este possa indenizá-los dos gastos razoáveis em que incorram ao comparecer às reuniões da Assembléia.
f)

SEÇAO 3
Dlretoria Executiva
a) a Diretoria Executiva será responsável pelo andamento das operações do
Banco e, para tanto, poderá exercer todas as atribuições que lhe tenham sido delegadas pela Assembléia de Governadores;
b) haverá sete Diretores Executivos, que não poderão ser Governadores, e
dos quais:
•
I - um será nomeado pelo membro que possua o maior número de ações do
Banco; e

----------------------------------------------------------------
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II - os outros seis serão eléftos,-âé conformiãaâe----com-odisposto no Anexo C
deste Convênio, pelos Governadores dos demais países-membros.
Os Diretores Executivos serão nomeados ou eleitos por períodos de
três anos e poderão ser reeleitos ou nomeados para períodos sucessivos. Os Di·
retores Executivos deverão ser pessoas de reconhecida capacidade e de e.mpla experiência em assuntos económicos e financeiros.
c) cada Diretor Executivo nomeará um Suplente, o qual, na ausência do
titular, terá plenos poderes para agir em seu nome. Os Diretores e os Suplentes
serão cidadãos dos países-membros. Entre os Diretores eleitos e os Suplentes
não poderá constar mais -de um cidadão do mesmo pais. Os Suplentes poderão
participar das reuniões; contudo, só terão direito a voto quando substituam os
Diretores titulares;
d) os Diretores conservarão seu cargo até que nomeados ou eleitos seus su·
cessores. Quando se vagar o cargo de um Diretor eleito, mais de 180 dias antes
no término do seu mandato os Governadores que o elegeram deverão eleger outro
Diretor pard o resto do pe~íodo. Para essa eleição, será requerida a maioria absoluta dos votos emitidos. Enquanto o cargo estiver vago, o Suplente que o assumir exercerá todas as atribuições de Diretor titular, exceto a de designar Suplente;
eJ a Diretoria Executiva funcionará em sessão continua na sede do Banco
..: se reunirá com a freqüência que o_~ n~gócios do Banco o exigirem;
f)
o «quorum» para as reuniões da Diretoria Executiva será a maioria abso·
luta do número total de Diretores que representem, pelo menos, dois terços do
total de votos dos países-membros;
g) qualquer membro do Banco poderá enviar um representante para assistir
a qualquer reunião da Diretoria Executiva, quando nela se trate de assunto que o
interesse particularmente. Essa faculdade_ s_erã__regulamentada pela Assembléia
de Governadores;
h)
a Diretoria Executiva poderá constituir as comissões que julgar convenien·
tes. Não será necessário que todos os membros de tais comissões sejam Governador·ps, Dirc>torps ou SupiPntes;
i)
a Diretoria Executiva determinará a organização básica do Banco, inclusive
número e as responsabilidades gerais dos principais cargos administrativos e
profissionais, e aprovará o orçamento administrativo da instituição.
0

SEÇAO 4
Votações

a) cada pais-membro terá 135 votos, mais um voto por ação do capital do
Banco que possua aquele pais;
b) nas votações da Assembléia de Governadores, cada Governador poderá
emitir o número de votos que corresponda-ao pais-membro por ele representado.
Salvo quando se disponha expressamente em contrário neste Convênio, todos os
assuntos que a Assembléia de Governadores considere serão decididos pela maioria
do total de votos dos paises membros;
c) nas votações da Diretoria Executiva:
I - o Diretor nomeado terá o direito de emitir o número de votos que corresponda ao pais-membro que o tenha nomeado;
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II - cada Diretor eleito terá o direito de emitir o número de votos com que.
foi eleito, e os emitirá em bloco; e
III -- salvo quando se disppnha expressamente em ·con:trãrio .neste Convênio,
todos os assuntos que a Diretoria Executiva considere serão- decididos pela maioria
do total de votos dos paises-membros.
SEÇÃO 5
Presidente, Vlce-Presidente Executivo e PeEisoal
a). a Assembléia de Governadores, por maioria absoluta do total de Governa·
dores que represente, pelo menos, a maioria do total de votos dos países membros,
elegerã.o Presidente do Banco, o qual enquanto em exercício não poderá ser, nem
Governador, nem Diretor Executivo, nem Suplente de um ou outro cargo.
Sob a supervisão da Diretoria Executiva, o Presidente do Banco conduzirá os
negócios ordinários da instituição e chefiará o pessoal. Presidirá, .também, às
reuniõés da Diretoria Executiva, •em direito· a voto, exceto nos casos' de empate,
quando terá a obrigação de emitir-o voto de desempate.
O Presidente do Banco será o representante legal da Instituição.
o Presidente do Banco terá um nia.iidato-·de ·crncó -a::tíos e~póderá ser reeleito
para periodos sucessivos. Será exonerado de seu cargo quando assim o decida a
Assembléia de Governadores por maioria do total de votos dos paises-membros.
b) o Vice-Presidente Executivo será nomeado pela Diretoria Executiva, me·
diante proposta do Presidente do Banco. Sob a supervisão da Diretoria Executiva
e do Presidente do Banco, o Vice-Presidente Executivo exercerá, na administração
do Banco, a autoridade e as funções que a Diretoria Executiva determinar. Na
3.usência e nos impedimentos do Presidente do Banco, o Vice-Presidente Executivo
exercerá a autoridade e as funções de Presidente.
O Vice-Presidente Executivo participará das reuniões da Diretoria Executiva,
sem direito a voto, exceto quando, no exercício das funções de Presidente do B~co,
tenha de decidir casos de empate conforme o disposto na alínea «a> desta Seçao.
c) além do Vice-Presidente a que se refere o Artigo IV, Sção 8, «b:o, a Diretoria Executiva pode, pÓr proposta do Presidente do Banco, nomear outros Vi_cePresidentes, que exercerão a autoridade e as funções _que a Diretoria Executiva
ieterminar;
d) o Presidente, os funcionários e O;., empregados do Banco, no desempenho
-Ie suas funções, dependerão exclusivamente do Banco e não reconhecerão nenhuna outra .autoridade. Os países~rnémDros deverao- respeitar o-cará.ter"internacio·
1a1 dessa obrigação;
e) o Banco levará principalmente em consideração, ao selecionar seu pessoal
e ao determinar as condições de serviço, a necessidade de assegurar o mais alto
grau de eficiência, competência e integridade nesses serviços. Também se dará
devida consideração ã importância de contratar-se o pessoal de forma a que haja
mais ampla representação geográfica possível;
f)
o Banco, seus funcionários e empregados não poderão intervir nos assuntos
politicos de nenhum pais-membro, e a índole politica de um pais ou paises-membros não poderá influir em suas decisões. Essas decisões se inspirarão unicamente em considerações económicas e estas deverão ser avaliadas de forma imparcial,
com o fim de que o Banco possa atingir seu objetivo e cumprir as funções a que
se refere o Artigo I.
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SEÇÃO 6

Publicação de Relatórios e Fornecimento de Informações
a) o Banco publicará um relatório anual, que co11terá um e.xtrªto de contas,
revisto por auditores. Deverá também__ transmJ:t.i;-,__tri_m~&tralme_mª'- ª-.QS_ pa~es- _
membros, um resumo de sua situação financeira e uma demonstração de lucros
e perdas, que indique o resultado de suas_ope:raçõ~_$ <>rti!!lái"i.M.;
b} o Banco poderá publicar, outrossim, qualquer outro relatório que considere conveniente para atingir seu objetivo e exercer suas funções.

ARTIGO IX
Retirada e Suspensão de Paises Membros
SEÇÃO 1
Direito de Retirada
Qualquer pais-membro poderá retirar-se do Banco mediante notificação por
escrito, entregue na sede principal da instituição, e na qual manifeste sua intenção.
A retirada se efetivará na data prevista na notificação, mas, em hipótese alguma,
antes de seis meses a contar da entrega da notificação ao Banco. Contudo, antes
que a retirada se efetive, o pais-membro poderá desistir de sua intenção, contando
que notifique o Banco, por escrito.
Mesmo depois de sua retirada, continuará o pais-membro responsável por todas as obrigações diretas e eventuais que tenha para com o Banco na data de entrega da notificação, inclusive por aquelas mencionadas na Seção 3 deste artigo.
Contudo, efetivando-se a retirada, ficará isento de qualquer responsabilidade para
com as obrigações resultantes _de_ operações efetuadas pelo Banco depois da data
em que este tenha recebido a notificação_.
SEÇÃO 2

Suspensão de um Pais-Membro
O pais-membro que faltar ao cumprimento de alguma de suas obrigações para
com o Banco, poderá ser suspenso quando o decida a Assembléia de Governadores,
por maioria de- dois terços do núme-ro total dos Governadores, que- representem,
pelo menos, tn?s quartos do total de votos dos países-membros.
O país suspenso deixará automaticamente ele ser membro do I3anco, um ano
após a data da suspensCto, a menos que, pela mesma maioria de votos decida terminá-la a Assembléia de Governadores.
Enquanto susp0nso, o pais-mPmbro n:·to poder:·, <'X<'J"<"PI" twnllllm dos dirPi tos
qtH' lhP c,nlf('J'(' o p!'t'Sf'fllt• C"tHI\·'(-·nin, ••xt·eto o d(• n•tir;tr-~<·. Inas <'nntinuarú !-iUjeitu
an ,·ttrllprirlli'Illu d1• ltHla.'-> as ~ua:-.: ohr·iJ~:t't7·ú!'s.
·

SEÇÃO 3

Liquidru;ão de Contas
a) desde o momento em que um país deixe de ser membro, niio mais participará dos lucros e perdas da instit..tiç:·to_e n_ful_tE?_rá_rcsponsabilidadc para com os
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empréstimos e garantias posteriormente contratados pelo Banco; contudo, continuará responsável por suas dívidas para com o Banco, assim como por s;uas obrigações eventuais para com o mesmo, enquanto esteja pendente qualquer parte dos
empréstimos ou garantias contratados pela instituição, em data anterior àquela
em que deixe de ser membro;
b) ~o deixar um pais de ser membro, o Banco tomará as necessárias providências para readquirir as ações desse país, como parte do ajuste de contas com
o mesmo, de acordo com o disposto nesta seção; entretanto, no tocante ao presente Convênio, o referido pais não terá outros direitos, a não ser aqueles previstos nesta seção e no Artigo XIII, Seção 2;
c) o Banco e o pais que deixe de ser membro poderão entrar em acordo no
tocante à reaquisição das ações deste, nas condições que julguem convenientes,
de acordo com as circunstâncias, sem que sejam aplicadas, neste caso, as disposições da allnea seguinte. Tal acordo poderá estipular entre outros assuntos,
a liquidação definitiva de todas as obrigações do referido pais para com o Banco;
d) caso não se chegue ao acordo referido na allnea anterior, dentro dos seis
meses subseqüentes à data em que o país deixe de sei memoro,- ou àentro de outro
prazo que ambos tenham acordado, o p~eço de reaquisição das referidas ações
será aferido por seu valor contábil, de acordo -com- os livros do Banco, na data
em que o pais tenha deixado de pertencer à institufÇaó. -Neste caso-; a reaquisição
se fará nas seguintes condições:
- - - - ----- - I - só será efetuado o pagamento do preço das ações depois que o pais que
deixe de ser membro tenha entregado os títulos correspondentes. O pagamento
poderá ser feito, em parcelas, nos prazos e l1as rrio-eaas disportiveis- que o Banco
determinar, tendo em conta sua situação financeira;
II - das quantias devidas pelo Banco, ao país que deixe de ser membro, em
decorrência da reaquisição de suas ações, o Baricó- deverá ·reter uma parcela adequada enquanto o país, ou qualquer de suas subdivisões políticas ou órgãos governamentais, tenham para com a instituição obrigações resultantes de operações
de empréstimo ou de garantia. A importância retida poderá ser aplicada, a critério
do Barico, na liquidação de quaisquer deljsas obrigações, à medida que oco~m
seus vencimentos:- Não· se poderá, contudo reter importãneiã--algllma· por cõli~
de responsabilidade que venha a ter o país por chamadas futuras de suas subscnções de acordo com o disposto no Artigo II, Seção 4, .:a:~>, II; e

. rp - se o Banco vier a sofrer perdas: Hquidas em qualquer operações de emprestlmo, ou de participação em empréstimos, ou em conseqüência de qualquer
operação de garantia, que estejam pendentes na data em que o país deixe de ser
membro, e se tais perdas excederem as reservas existentes nessa data para cobrir
tais perdas, o país ficará o brigado a reembolsar o Banco- - quando lhe seja requerido - da quantia a que teria ficado reduzido o preço. de reaquisição de suas
ações, se esses prejuízos houvessem sido 'considerados ao determinar o valor contábil das mesmas ·de acordo com os livros do Banco. Além disso, o país que
tenha deixado de ser membro do Banco continuará obrigado a atender a qualquer
chamada de capital a que se refere o Artige II, Sção 4, «a», II, até o montante
que teria sido obrigado a cobrir se a redução do 'capital se houvesse verificado,
e se a t:hamada se houvesse realizado na ocasião em que se determinou o preço
para a reaquisição de suas ações.
e) nenhuma importância será paga ao pais, por conta de suas ações, de ~cor
d_o com esta seção, antes que haia decorrido o prazo de seis meses, contado a partir da data cm que o mesmo tenha deixado de ser membro da instituição. Se
dentro desse período o Banco terminar suas operações, os direitos do referido país
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serão regulados pelo disposto no Artigo IX e o pais continuarú spndo consirlera<lo
membro do Banco para os efeitos do citado artigo, embora não tenha di1·eito a
voto.
ARTIGO X
Suspensão e Término das Operações
SEÇ.i\0 1
Suspensão de Operações

Quando surgirem circunstâncias graves, a Diretoria Executiva poderá suspender as operações relativas a novos empréstimds e garantias até que a Assembléia
de Governadores tenha a oportu"nidade de examinar a situação e de tomar as medidas pertinentes.
SEÇ.i\0 2

Término de Operações

O Banco poderá terminar suas operações por decisão da Assembléia de Governadores, tomada por maioria de dois terços do número total de Governadores que
representem, por sua vez, pelo menos três quartos do total de votos dos palsesrnernbros. Ao acordar-se o término das operações, o Banco cessará imediatamente
todas as suas atividades, exceto as que tenham por objetivo conservar, preservar
e realizar seus ativos e liquidar suas obrigações.
SEÇ.i\0 3

Responsabilidade dos Países-Membros e Pagamento de Dividas

a) a responsabilidade dos paises-rnembros, decorrente das subscrições de capital e da depreciação de suas moedas, --continuará e.rrcvigoraré- que- se liquidem
todas as obrigações do Banco, inclusive as obrigações eventuais;
b) todos os credores diretos serão pagos com o ativo do Banco e, se necessário, com os fundos que se obtenham pela cobrança da parte devida do capital
realizado e pela chamada do capital exiglvel. Antes de efetuar qualquer pagamento aos credores diretos, a Diretoria Executiva deverá tomar as medidas que julgue necessárias para assegurar urna distribuição proporcional entre os credores
de obrigações diretas e os de obrigações eyentuais.
SEÇÃO 4

Distribuição do Ativo

a) não se fará nenhuma distribuição do ativo entre os paises-membros por
conta de suas ações antes que tenham sido liquidadas todas as obrigações para
com os credores ou antes qÜe se tenha providenciado nesse sentido. Setã necessário, outrossim, que a Assembléia de Governadores, por maioria de pelo menos
dois terços do número total cle Governadores, que represente pelo menos três quartos do total de votos dos países-membros, decida efetuar a distribuição;
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bl qualquer distribuição do ativo entre os países-membros se fará em proporção ao número de ações de cada um, nos prazos e condiÇões que o-Banco considere justos e equitativos. As partes que toquem aos diversos países não terão de
ser uniformes no que diz respeito ao tipo dos haveres. Nenhum pais-membro
terá direito a receber sua parte na referida distribuição de ativos, enquanto não
houver liquidado todas suas obrigações para com o Banco;
c)

o pais-membro que rc<"cba parte do ativo distr·ibuírlo à<' acordo com este

ar·tign, gozar;\, <·rn n·la<:;-to :"1 nwsma, d•>s din•itos <JII<' <'<JIT<'sp"rHiiarn ao Ban<'o an·
tcs d<• •.•fPlll<1l'·S<' a distr·ihui<:<"tO.

Si~.ão

ARTIGO XI
Jurídica, Imunidades, Isenções e Privilégios
SEÇAO 1
Fina.lldade do Artigo

Para habilitar o Banco a atingir seu objetivo e a cumprir as funções que lhe
são confiadas, ser-lhe-ão concedidas, no território de cada um dos paises-membros,
a situação jurídica, as imunidades, as isenções e os privilégios estabelecidos neste
artigo.
SEÇAO 2
Situação Ju.ridlca
O Banco terá personalidade jurídica e, especialmente, plena capacidade para:
I - celebrar contratos;
II - adquirir e alienar bens móveis e imóveis; e
III - instaurar processos judiciais e administrativos.
SEÇÃO 3
~ Judiclals
As ações judiciais contra o Banco só poderão ser instauradas perante um tribunal de jurisdição competente nos territórios dos países-membros onde o Banco
tenha estabelecido agências ou onde haja constituido procurador com poderes para
aceitar intimação ou notificação de demandas judiciais, ou ainda, onde tenha emitido ou avalizado valores.
Os paises membros, as pessoas que-os representem ou deles derivem seus
direitos, não poderão iniciar nenhuma ação judicial contra o Banco. Contudo, os
países-membros poderão reinvidicar seus direitos de acordo -com os processos es,
pedais especificados neste Convênio, nos regulamentos da instituição ou nos contratos que celebrem para dirimir as controvérsias que possam ter com ~ Banco.
Os bens e outras partes do ativo do Banco, independentemente de onde se
achem e em poder de quem se encontrem, ·estarão imunes de todas as formas de
comisso, seqüestro, embargo, arresto, leilão judicial, adjudicação, ou qualquer
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outra forma de apreensão ou de alienação forçada, antes do pronunciamento definitivo de qualquer sentença judicial definitiva contra o Banco.
SEÇAO 4
Imunidade do Ativo

Os bens e demais ativos do Banco, independentemente de onde se achem e em
poder de quem se encontrem, serão considerados propriedade pública internacional
e gozarão de imunidade no tocante a_ buScca, requisição, confiscação, expropriação
ou qualquer outra forma de apreensão ou alienação forçada por ação executiva
ou legislativa.
SEÇAO 5
Inviola.bilidade dos Arquivos
Os arquivos do Bnnco scr:w invio!{tvC'is.

SEÇAO 6
Isenção de Restrições Sobre o Ativo
Na medida do necessário, para· que o-Banco cumpra seu objetivo e suas funções e execute suas operações, de acordo com:· este C6nvêmo;-os bens e demais haveres da instituição estarão isentos de quaisquer. restrições, exigências regulamentares, medidas de controle ou moratórias, exceto quando neste Convênio se disponha
em contrário.
SEÇAO 7
Franquias nas Comunic11ÇÕeS

Cada pais-membro concederá às comunicações oficiais do Banco as mesmas
franquias que concede às comunicações oficiais dos demais países-membros.
SEÇAO 8
Imunidades e Privilégios do Pessoal

Os Governadores e Diretores Executivos, seus Suplentes, os funcionários e empregados do Banco gozarão dos seguintes privilégios e imunidades:
a) imunidades relativas a processos judiciais e administrativos correspondentes a atas praticados em função oficial, salvo se o Banco renunciar a essa prerrogativa;
bl quando não forem nacionais do pais-membro onde estiverem, as mesmas
imunidades que o pais conceda aos representantes, funcionários e empregad,os de
igual categoria de outros países-membros, no que se refere às restrições de imigração, exigências de registro de estrangeiros e obrigações de serviço militar. ~erão,
outrossim, as mesmas facilidades no tocante a disposições cambiais;
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c) os m,esmos privilégios a respeito das facilidades de viagem que os paisesmembros co{lçedam aos representantes, funcionãrios e empregados de correspondente categloiia de outros paises-membros.
SEÇÃO 9
Isenção Tributária
a) .o Banco, seus bens, sua receita e seus outros ativos, assim como as operações e transações que realize de acordo com este Convênio, estarão isentos de qualquer tipo de imposto, taxas, ou de direitos aduaneiros. O Banco estará igualmente isento de qualquer responsabilidade para com o pagamento, a retenção ou a
arrecadação de qualquer imposto, contribuição ou direitos;
b) a remuneração paga pelo _Banco a seus Diretores Executivos e seus Suplentes, assim como a funcionários e empregados que não sejam cidadãos ou nacionais do pais onde o Banco tenha sua sede ou agências, estará isenta de impostos;
c) não serão taxados de forma alguma, nem os titulos e valores emitidos pelo
Banco nem os dividendos ou 'juros dos mesmos, sejam quais forem seus portadores:
I - se tais tributos incidirem sobre os titulas ou valores }:>elo simples fato de
haverem sido emitidos pelo Banco; e
II - se a única base jurisdicional de tal tributação for o local ou a moeda
em que os titulas ou valores tenham sido emitidos, o local ou a moeda em que
se paguem ou possam ser pagos, ou o local de qualquer sucursal ou a,sência mantida pelo Banco.
d) não incidirão tampouco impostos de espécie alguma sobre os títulos e valores garantidos pelo Banco, inclusivP os dividendo~<> c juros ·oriundos dos mesmos,
quaisquer que sejam seus portadores:
I . J se esses tributos incidirem sobre tais titulas ou valores pelo simples•fato
de haverem sido garantidos pelo Banco; ou
II - se a (ínica base· jurisdicional de tal tributação consistir na localização de
qualquer sucursal ou agência mantida pelo Banco.

SEÇÃO 10
Cumprimento do Presente-Artigo
Os países-membros adotarão as medidas necessãrias, de acordo com seu regime jurídico, para tornar ofetivos, nos seus respectivos territórios, os principias
enunciados no presente artigo, e informarão o Banco sobre as medidas que tenham
tomado para esse fim.
ARTIGO XII
Emendas

a) o presente Convênio só poderá ser emendado por decisão da Assembléia
de Governadores, com o voto de, pelo menos dois terços do total dos Governadores,
que representem, pelo menos, três quatros do total de votos dos paises-membros;
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b)
não obstante o disposto no parágrafo anterior, será exigido o acordo unânime da Assembléia de Governadores para que seja aprovada qualquer emenda que
altere:
I - o direito de retirar-se do Banco, de acordo com o disposto no Artigo IX,
Seção 1;
II - o direito de adquirir ações do Banco e de contribuir para o Fundo segundo o disposto no Artigo II, Seção 3, <h> e no Artigo IV, Seção 3, «g>, respectivamente; e
III - a limitação de responsabilidade prevista no Artigo II, Seção 3, c:d:t e
Artigo IV, Seção 5.
c) qualquer proposta de emenda a este-eonvênio; apresentada por um paismembro ou pela Diretoria Executiva, será comunicada ao Presidente da Assem·
bléia de Governadores o ouaLa_submeterá à consideração da Assembléia. Quando
uma em~nda for aprovada·, será a- mesma levada oficialmente pelo Banco ao conhe·
cimento ·de todos os países-membros. Salvo se a Assembléia de Governadores decidir fixar prazo diferente, as emendas entrarão em vigor, para todos os paísesmembros, três meses. depois da data de comunicação oficiaL

ARTIGO XIII
lnterpreta.ção e Arbitragem
SEÇAO 1
Interpret:u;ão
a) qualquer divergência de interpretaç~lO dos dispositivos do presente Con·
vêniu que surja entre um pais-membro e o Banco, ou entre os países-membros,
será submetida à aprcciaç:w da Diretoria Executiva.
Os países-membros especialmente atingidos pela divergência terão o direito de
se fazer representar dírctamente na Diretoria Executiva de acordo com o disposto
'lo Artigo VIII, Seç5.o 3, <•g».
b) qualquer r-ais-membro poderá exigir que as divergências sobre que decida
a Díretoria Executiva, de acordo com a alínea «a» anterior, sejam submetidas à
Assembléia de GovPmador·es, cuja decis:w será defínidva. F:stando pendente a decisão da Assembléia, n Banco poderá na medida que julgue necessário, proceder
:lc acordo com rlccis:w da Dirctor·ia Executiva.
SEÇAO 2
Arbitragem
Surgindo alguma divergência entre o Banco e um pais que tenha deixado de
ser membro, ou entre o Banco e um pais-membro, depois que se tenha decidido
terminar as operações da instituição, tal controvérsia será submetida à arbitragem
de um tribunal composto de três pessoas. Um dos árbitros será designado pelo
B4anco, outro pelo pais interessado e o terceiro, salvo acordo em contrário entre
as partes, pelo Secretário Geral de Organização dos Estados Americanos. Caso
fracassem todos os esforços para que se chegue a um acordo unânime, as d"ecisões
do Tribunal serão tomadas por maioria. O terceiro árbitro poderá decidir todas as
questões de procedimento nos casos em que -os ·árbitros não estejam em acordo
sobre a matéria.
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ARTIGO XIV
Dlsposlçõef; Gerais
SEÇÃO 1
Sede do Banco
O Banco terá sua sede em Washington D. C., Estados Unidos da América.
SEÇAO 2
Relações com Outras Orga.nlza.ções
O Banco poderá realizar acordos com outras organizações para o intercâmbio
de informações ou para outros fins compatíveis com este Convênio.

SEÇÃQ 3
órgãos de Llga.çâ:o
Cada pais-membro designará uma entidade oficial para fins- de manter ligação
com o Banco, sobre matérias relacionadas com o presente Convênio.
SEÇÃO 4
Depositários
Cada pais-membro designará seu Banco Central para depositário, onde a insti·
tuição poderá manter suas disponibiliãades na moeda do respectivo país e outros
fundos do ativo da instituição. Caso um pais-membro não tenha Banco Central,
deverá designar, de acordo com o Banco, outra entidade para esse fim.
ARTIGO XV
Disposições Finais
SEÇAO 1
Assinatura e Aceitação
a) este Convênio será depositado na Secretaria Geral da Organização dos Es·
tados Americanos, onde ficará aberto até o dia_ 31 de _dez-embro de 1959, para receh<'r as assinaturas dos rPprcsPntantPs dos paísPs <>numera<ios no Anexo -A. Cada
paí~ Sll'nat{u·io d<•vt•ril depositar na S<·t..-(':faria <;,~ral da Clrgani:wç::w nos Estados
Americanos um instrumento em qtie declare que aceitou_~u ratificou este Convênio, de acordo com sua própria legislação, e_ que tomou as medidas necessárias
para cumprir com todas as obrigações que lhe são pelo mesmo impostas;.
b) a Secretaria Geral da Organização dos Estados Americanos enviará cópias
autenticadas do Conv&nio aos membr_os d_a9rga_ni2:a__çª-o _e lhes comunicará, oportunamente, cada assinatura e depósito do instrumento de aceitação ou ratificação
que se efetua de conformidade com o parág:r-aJg anterior, e data dos mesmos:-

a
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ao depositar o instrumento de aceitação ou ratificação, cada pais entregará

à Secretaria Geral da Organização dos Estados Americanos, para despesas de ad-

ministração do Banco, ouro ou dólares dos Estados Unidos da América em quantia
equivalente a um décimo de um por cento do preço de compra das ações do Banco
que o referido país houver subscrito e de sua quota de contribuição para o Fundo.
Estas quantias serão creditadas aos países-membros à conta de suas subscrições
e quotas, estabelecidas de acordo com o Artigo II, Seção 5, «a», I e Artigo IV, Seção
3, «d», L Em qualquer momento, a partir-âa dataemque deposite o-Tiistrumento
de aceitação ou ratificação, deste Convênio, qualquer país-membro poderá efetuar
pagamentos adicionais, que lhe serão creditados à conta das subscrições e quotas,
estabelecidas de acordo com os Artigos II e IV. A Secretaria Geral da Organizaçao
dos Estados Americanos conservará as quantias pagas de acordo com esta alinea
em uma ou mais contas especiais de depósito e as transferirá ao Banco, o mais
tardar, quando se reúna a primeira Assembléia de Governadores, segundo o disposto na Seção 3 desta allnea. Se este Convênio não entrar em vigor até 31 de
dezembro de 1959, a Secretaria Geral da Organização dos Estados Americanos devolverá os fundos aos países que os houverem remetido;
dJ a partir da data do início das operações do Banco, a Secretaria Geral da
Organização dos Estados Americanos poderá receber a ji.Ssinatura e oinstrurnento
de aceitação ou ratificação deste Convênio de qualquer pais cuja admissão, na
qualidade de membro, seja aprovada de acordo com o__disposto no Artigo II, Seção 1, «b>.
SEÇÃO 2
Vigência
a) este Convênio entrará em vigor EJ.uando tenha sido assinado e o instrumento de aceitação ou ratificação haja sido depositado, de- conformidade com a
Seção 1, «a:~> deste artigo, por represen-ta.n:tes··ae- países cujas subscrições representem pelo menos 85 por cento do total das subscrições estipuladas no Anexo A;
b) os países que tenham depositado seus instrumentos de aceitação ou ratificação antes da data de entrada em vigor deste CoffVêrno aâquitirao acondição de
membros a partir desta data. Os outros.países serão considerados membros a
partir das datas em que deposi"tem-·seu instrumento de aceitação- ou ratificação.
SEÇÃO 3
Inicio de Operações

a) a Secretaria Geral da Organização dos Estados A-mericanos convocará a
primeira reunião da Assembléia de Governadores logo que este Convênio entre em
vigor de conformidade com a Seção 2 deste_ artigo;
b) na primeira reunião da Assembléia de Governadores serão adotadas as
medidas necessárias para a designação âosDiretores Execútivos e de seus Suplentes, de acordo com o que dispõe o Artigo VIII, Seção 3, e para a determinação
da data de início das operações do Banco. Não obstante o estabelecido -no Artigo
VIII, Scçfw ::l, os Cov<'rnadorf's, se o julgarem conveniente, poderf10 dctc'rminar
que o primeiro JH'ríorlo rl0 cxerdcio dos Dir0tores Executivos tenha cturaçiw infe·
ri(lr :1. t n~s anns.
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Feito na cidade de Washington, D. C., Estados Unidos da América, num ortginal, datado de 8 de abril de 1959, çujos textos em p-ortuguês, espanhol, francês e
inglês são igualmente autênticos.
- --~-~--- -- - -

ANEXO A
SUBSCRIÇAO Dt; ACôt:S DE CAPlTAL AUTORlZADO DO HANCO

CEM ACOES DE USS 10.000 CADA UMA}

AcAM de

PAIS

Capttal
Aotori.tada

Ac6ee d~
Cl\pital

SoWiertc&.c
TotaJ

t:xtct"·d

~---r-·~~-~~,-

-·r

5.157

~.157

414

414

5.157

!>.157

10.3H

1.(15

1.415

2.830

207

207

414

Cuba

1.842

1.1142

3.6&1

Chile

1.416

1.416

2.832

Equador

Z16

276

El Salvador

201

207

(14

15.000

20.000

35.000

....

Arcentln&

Bollvta
BruU

.

CoiOmbla

Costa. Rlca

E!~i:ta.dos

Unidos da América

1

10.314

m

276

201

207

414

201

207

414

3.315

3.315

6.630

NlcaNcua

207

201

414

P-.nam.â .

207

207

Paraguai

207

207

414

2.763

691

1.382

691

276

Z16

55:>

1.106

553

2. 76.1

5.526

40 ()()()

4!'t.OOO

85.000

Guatemala

l-tatU.

.

.

.......... · .. ·

Honduraa
Mo!xico

P~ru

.

.

Repúbttca

Domtmcana.

Urug-..1a1 .
Venezuela

TOTAL

.~

•
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1/t O I','\"' III

c U'IIUI\\ 1<;.,._0 AO 11 .... 1!0

I'.~H.'\

I:M MIU!AHI.:-> PJ:

O I' I H.o\(,'()1;.-. 1."1'1:< 1.'\1..,

l'S~J

J'aho

10.314

Argt•ntJJW

H2~

I1nl!vJn

!0.314

Brasil

2.830

Colômbta
<~os!;l

414

Htc,l

('uba

~.<iS1

( ~htlf'

2.832
552

Equad··r
f·~l

·114

S.:tlvar.••r

100.000

L:::;tadu" l'nu..Jos da América

Gu<il(•mala

552

Ha1t1

414
414

1tnnrlura~

B.G-.10

J\1/>xJr·IJ

414
414

Ntcarngua
Panamc

414

Para,!Jlli.ll

1.382

P<'ru

552

Hc>publwa I lr1mmwana
r Trucu;u

1.106

\'t~nr':t.U\'td

5.52G

150.000

TOTAL

ANEXO i'
~U\IC'AO DO~

:; 1

IHRF:TOHf;S

F'\.t:CTTI\'0~

')'"' .'Wl"> I )Jn•tnrrs ExC'<:Utlvos, a qu<.' ~(' rcf<'n: o Artigo VIII, Scçã.o 3, ... b:., II,

~.-.r:'Jn '''''IICJ<; pr•Jo..; c;.,vc•rnadort>:-. qu(' u•nham dJr('tto a votar para (toSSe fim:

h 1 r·ada (;n\'t•rnad•Jr c•mJ!Irá, a tuvor df' uma unwa Jl!':->:->oa. todos os votos a
OUt' !l'nha dJt4'J1•~ ,, p;u:·..rnPmbro, pur Ph~ l'(>pn'~t'ntariu, t'!lnformc o Artigo VIII,
=-;t•ç,'Jo ·I,

··l

r•m ftT'IlnPtrq lugar, ::::<'rflo cfc:tuada.s tanta::: \'IJtaçõPs quantas forem neces·

.c::1nas at•• rnw •nt:nrn t·an(hrlalos re<'(•batrL indtvldua!mcntC', UJn número de votos
lllll' ll'ldl"'<'fil<' lltll:t t·ol<'l'/ll.1)~~·rtl ll.tO Hlf~·tllll' :1 :-.llllla

das jHJI'l'l'lllagf'll~ ('QITCSpOil·
li•·nt•·'- .~ .. p:ll'- ,.,r,, ,, nr:H1ll' 1•n•t•·r dt· \'o1<t ~" :1<~ pai" c1ttn o rnc'IHJt' pndl'r d1~ voto
l'.tr.·l "" !til..., d, ...,,,. J•.tJ,IJ'I.t1••. :-•·r:t c'IJIII]JUtad., ,·,ttJn 11/0 por cento o pod<'r total d<•
\'ntn..., d·~'· p.JI..,•'" '••111 c!ll'<'ll•• :1 par·ttclt,:ll' 11.1" vot:H,'ÔC'!' J>l'f'Vistas n<'Hh' An(!XO;

d

1

''III ~··:•,tnri•, I•JJ';Ir

..... t ;,.,.,•rn:H!nn•:-: qtH' tt.tn I•'Hil<un

l'tnitido S(!U voto cm

f:n·ur d•• :t]J,.!'IJIII d,..., IHJ('Ioll<''- c•lo·ltn~. ;~,. ;u·ntdll l'nlll '' p:u·:'tp,rafo ~c-to <i<'~l<" Ant'XO,
<>lr•:•••t.n•
1 h.t-.•' li•· 11111 ' ' ' ' " 1·111- 1 ;,,,·,•rnad•tl
o:-: uutro~ doJ~ Dii'4'1Ul'('!>. ():.; dois
candtdat,•:-. qllP ul.l!t•nham. l!ldtvlduo.lmcnte, mats votl)S que qualqu<>r (lUiro cand1·
tlatu numa mesma \'tltil<;:w, ~t'rão eleli•JS Uir<"ton•s I::xt.•t:utivos, '-'as votaçõ<!s d1..•ver:J.o
!-:l'r n'pl'tHlas atl· qut• t::..!)cJ o~·o1Ta. Tt.•rmmada a votaç-.w, cuda um dos Govern~dorcs,
qut.• n:"w \ntnu por urn {JU tJUiril dos canchdatos <.>leito:-:. <.k\'erb. dar st.•u voto a favor
cll' um dt·l~·s.

O nLtm<•ro de votos qUt..\ de conformidade com o Artigo VIII, Scção 4, tt:nha
rti)S (;ovC"madon>5 que haja votado ou dacto :::Ot"'U voto a favor dC' algum

<'ada um

Din~tor t~it•tto t•onformC" C'Stt' parágrafo, Sl'J'Ú t'(JilSidt•radu para os fins do Artigo VIII,
St"'Çüo 4, ~c", II. como havt>ndo ('OJHribuido p:.~ra a <.>lt•J(:·w df•sse candidato.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projetos que será lidos pelo Sr.
1v Secretario em exercício, Senador José Alves.
São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 74, DE 1997
Permite a utilização do FGTS para
compra de casa própria, em qualquer sistema de financiamento habitacional, e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O inciso VIl do art. 20 da Lei n2 8.036,
de 11 de maio de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 20.............................................. .
VIl - liquidação ou amortização extraordinária do saldo devedor de financiamento imobiliário, concedido no âmbito de
qualquer sistema de financiamento habitacional, desde que o adquirente não possua
outro imóvel de sua propriedade, observadas as condições estabelecidas pelo Conselho Curador.
Art. 22 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
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Tome-se, como exemplo, o caso dos participantes de entidades fechadas de previdência privada. Tais entidades podem, de acordo com a legislação, aplicar até 10% de seus recursos em financiamentos imobiliários a seus participantes. Contudo,
esses participantes não podem fazer uso dos recursos acumulados em suas contas individuais no
FGTS para liquidar ou amortizar pelo menos parte
do saldo devedor de tais financiamentos. Assim, enquanto o saldo devedor cresce em progressão geométrica, os recursos de sua conta ficam tutelados
pelo Governo e sendo objeto de rendimento financeiro irrisório.
O presente Projeto de Lei visa evitar a ocorrência dessa injusta situação, na medida em que permite que o trabalhador utilize seu Fundo de Garantia
_ .. J~ara_ILql!i<:l~çãç_o_u_arricirli.zªção ~l<!rªQrdingrrª go
saldo devedor de financiamento imobiliário concedido no âmbito de qllªlquer sistema de financiamento
habitacional.
Além disso, a par da preocupação de preservar
os recursos do FGTS, que são aplicados em áreas
essenciais como habitação popular, saneamento básico e infraestrutura urbana, o Projeto estabelece
que o adquirente da casa própria só poderá utilizar
seu Fundo de Garantia se não possuir outro imóvel
de sua propriedade.
Tendo ·em vista essas cJ>nsiderações e o imenso alcance social da proposição, solicito a aprova~ção do Projeto de Lei ora submetido à apreciação
desta Casa.
Sala das Sessões, 24 de abril de 1997. - Senador Epitacio Cafeteira.

Atualmente, para adquirir a casa própria, o traLEGISLAÇÃO CITADA
balhador só pode utilizar seus recursos acumulados
no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço LEI N° 8.036 DE 11 DE MAIO DE 1990
FGTS se o imóvel for financiado pelo Sistema FinanDispõe sobre o Fundo de Garantia
ceiro de Habitação - SFH. A única exceção é a utilido Tempo de Serviço, e dá outras provização dos recursos para pagamento total ou parcial ·
dências.
do preço da aquisição de moradia própria, mas,
mesmo nessa situação, a operação tem que respeiVIl - pagamento total ou parcial do preço da
tar as mesmas condições exigidas para financiade moradia própria, cbservadas as seguinaquisição
mento no âmbito do SFH.
tes
condições:
Assim, o trabalhador que adquira sua casa
a) o mutuário deverá contar com o mínimo de 3
própria por outro sistema de financiamento, distin(três)
anos de trabalho sob o regime do FGTS, na
to do SFH, não pode utilizar os recursos do FGTS,
mesma
empresa ou empresas diferentes;
que são de sua propriedade. Enquanto isso, é obb)
seja a operação financiável nas condições
rigado, com freqüência, a restringir severamente
vigentes para o SFH.
seu orçamento familiar, tendo em vista a falta de
condições financeiras para fazer face ao paga·menc·~-·-·~~~.,;-c.,o.~~=·'"~'"'".,.···•·""=·.,.·~·~·"'"··"''"··'"'····=·''·'········~~~.--~
to das prestações decorrentes de seu financiamento
(A Comissão de Assuntos Sociais decihabitacional.
são terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO N" 75, DE 1997

Dispõe sobre medidas de ação compensatória para a Implementação do princípio da lsonomla social do negro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Todos os órgãos da administração públi·
ca direta e indireta, as empresas públicas e as so·
ciedades de economia mista são obrigJdos a manter, nos seus respectivos quadros de servidores,
200/o (vinte por cento) de homens negros e 200/o (vin·
. te por cento) de mulheres negras, em todos os postos de trabalho e de direção.
§ 12 As entidades mencionadas estão obriga·
das a comprovar anualmente, perante o érgão que
responde pela administração pública, as determina·
ções constantes do caput.
§ 22 A cada cinco anos, o órgão citado no pará·
grafo anterior ou o Ministério do Trabalho desenvol·
verão pesquisa estatfstica, com vistas a comprovar
os resultados das medidas de ação compensatória
preconizadas.
§ 32 As entidades citadas no caput estão abri·
gadas a executar programas de aprendizagem, trei·
namento e aperfeiçoamento técnico, com vistas a
qualificar empregados negros para a promoção fun·
cional.
Art. 22 Toda empresa privada ou estabeleci·
menta de serviços são obrigados a executar medi·
das de ação compensatória com vistas a atingir, no
prazo de cinco anos, a participação de ao menos
200/o (vinte por cento) de homens negros e 20% (vin·
te por cento) de mulheres negras em todos os níveis
de seu quadro de empregos e remunerações.
§ 1° As empresas e estabelecimentos mencionados comprovarão, anualmente, junto ao Ministério
do Trabalho, as medidas preconizadas no caput.
§ 22 As empresas e estabelecimentos que não
cumprirem as medidas referidas no caput estão su·
jeitas a multa no valor de 20% da folha bruta mensal
de salário.
§ 30 A cada cinco anos, o Ministério do Traba·
lho fará pesquisa estatística para avaliar a aplicação
~ medidas compensatórias de que trata o caput.
Art. 3° Assegura-se a preferência na admissão
do candidato negro, sempre que ele demonstrar
idênticas qualificações profissionais às de candidato
branco.
Art. 4° O Ministério do Trabalho e os organis·
mos de treinamento de mão-de-obra estão obrigados à execução de programas de aprendizagem,
treinamento e aperfeiçoamento técnico para negros,
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a fim de aumentar o número de candidatos negros
qualificados em escalões superiores profissionais.
Parágrafo único. O órgão do Poder Público encarregado de supervisionar ou desenvolver os programas divulgará as atividades a serem executadas
e o material técnico produzido, bem como oferecerá
vagas nos cursos por ele ministrados às entidades
citadas no art. 1° desta lei e às empresas privadas.
Art. 5° O Poder Executivo incluirá na lei orça-mentária anual recursos necessáiios- para o desenvolvimento de estudos a respeito do ensino e do
aperfeiçoamento técnico das medidas de ação compensatória.
Art. 6° Serão destinadas a estudantes negros
40% (quarenta por cento) das bolsas de estudo concedidas e:m todos os níveis de ensino.
§ 1 O Ministério das Relações Exteriores reservará: no Instituto Rio Branco, 200/o (vinte por cen·
to) das vagas para candidatos negros e 20% (vinte
por cento) para candidatas negras.
§ 22 .Os cursos _da Marinha, Exército e Aeronáutica reservara() 200!.. (vlnfe por cento) de suas vagas para candidatos negros e 20% (vinte por cento)
para candidatas negras.
Art. 7"' O Ministério da Educação implementará
medidas propostas por grupo de trabalho constituído
para esiui::lar modllicaÇoes nos ciJri(culos eSColares
de todos os níveis de ensino, com vistas a:
I - incorporar ao conteúdo dos cursos de história brasileira o ensino das contribuições positivas
dos africanos e seus descendentes à civilização brasileira, sua resistência contra a escravidão, sua organização e ação nos quilombos e sua luta contra o
racismo rio período pós-abolição;
11 - incorporar ao conteúdo dos cursos sobre
história geral do ensino das contribuições positivas
das civilizações africanas, particularmente seus
avanços tecnológicos e culturais antes da inva~ão
européia do co_ntinente africano;
_ ~li L-_ incorporar ao conteúdo dos cursos optativos de estudos religiosos e ensino dos conceitos espirituais, filosóficos e epistemológicos das religiões
de origem africana;
IV - eliminar dos currículo e livros escolares
qualquer referência preconceituosa ou estereotipada
ao negro;
~-V- incorporar ao material de ensino primário e
secundário a apresentação gráfica dà família negra,
de maneira que a criança veja o negro e sua família
retratados de maneira tão positiva quanto a forma
como são retratadas a criança branca e sua família.

°
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VI -incluir no ensino dos idiomas estrangeiros,
em regime opcional, as língua yoruba e Kiswahili.
§ 12 O grupo de trabalho incluirá entre seus
membros representantes das organizações negras e
intelectuais negros dedicados ao estudo da matéria.
§ 22 As modificações curriculares aprovadas
aplicar-se-ão obrigatoriamente às escolas públicas e
particulares, a partir do ano letivo correspondente ao
segundo ano civil após a publicação desta Lei.
§ 3• O Ministério da Educação e as secretarias
estaduais e municipais de educação farão relatórios
anuais públicos, dando conta dos resultados da fiscalização efetuada com o fim de verificar o cumprimento do disposto neste artigo.
§ 4° O Ministério da Educação e as reitorias
das universidades públicas incentivarão e apoiarão o
funcionamento de centros de estudos ou pesquisas
africanas e afro-brasileiros, como parte integrante da
estrutura universitária.
Art. a• As forças policiais estão obrigadas a in·
cluir nos currfculos de seus cursos e em seus programas de treinamento conteúdo de orientação que
visem a impedir qualquer comportamento de discriminação étnica.
Art. 92 A Fundação lnstiMo Brasileiro de Geografia e Estatfstica está obrigada a incluir o quesito
'cor", em todas as suas pesquisas, estatfsticas e
censos.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Os africanos não vieram para o Brasil livremente, como resultado de sua própria decisão. Vieram
acorrentados, sob toda a sorte de violências físicas.
e morais.
Eles e seus descendentes trabalharam por
mais de quatro séculos construindo este Pais. Não
tiveram, no entanto, a mínima compensação por
esse gigantesco trabalho.
O escravo, no Brasil como em toda a América
onde a escravidão existiu, foi vitima de toda a espécie de atrocidades, torturas e degradações, justificadas pela ideologia da supremacia do branco-europeu como uma necessidade. Necessidade de quem,
perguntamos. Obviamente, não dos africanos e seus
descendentes escravizados, que nunca foram inde·
nizados pela espoliação do sangue e suor que verteram, cimentando a edificação do Brasil. Sem o esforço do seu trabalho, este País não existiria.
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É tempo de a Nação brasileira saldar essa dfvl."'
da fundamental para com os edificadores deste
Pais. O princípio da isonomia na compensação do
trabalho toma moral e juridicamente imperativa uma
ação compensatória, da sociedade e do Estado,
destinada a indenizar, embora tardiamente, o trabalho não-remunerado do negro escravizado e o trabalho sub-remunerado do negro supostamente libertado a 13 de maio de 1888.
Rui Barbosa, que na qualidade de Ministro da
Fazenda da República ordenara a incineração dos
documentos relativos ao tráfico escravo e à escravidão, certa vez mencionou, romanticamente, que os
escravos deviam ser indenizados. Entretanto, nada
fez para concretizar essa exigência da justiça e da
consciência cívica.
A Constituição brasileira garante a inviolabilidade dos direitos enumerados no seu artigo 52 , cujo
caput assegura:
'Art. 52 Todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no pais a inviolabilidade do direito(.:.) à igualdade (...)
Esse princípio, no entanto, ainda não se constituiu num verdadeiro direito para o negro brasileiro, o
qual continua discriminado em todos os aspectos de
sua vida em nossa -sociedade. Fazem-se necessárias, portanto, medidas concretas para implementar
o direito constitucional da igualdade, garantida aos
brasileiros negros pela Constituição.
O presente Projeto de Lei atinge apenas três
dimensões da discriminação racial contra o negro no
Brasil: as oportunidades e remuneração dio trabalho,
a educação e o tratamento policial.
Inúmeras pesquisas cientificas, algumas patrocinadas e realizadas por órgãos internacionais como
a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura UNESCO, comprovam a
discriminação contra o negro no mercado de trabalho. Em 1959, após pesquisa feita no mercado de
trabalho no Rio de janeiro, a Chefe de Colocação do
Ministério do Trabalho, SRA. Vera Neves, afirmou
que 'é o preconceito de cor que se encontra em pri·
meiro lugar como fato r de desemprego'. O mesmo
foi constatado em relação a Porto Alegre, em pesquisa realizada pelo Sistema Nacional de Emprego SINE, do Ministério do Trabalho (O Jomal, 14-6-59).
As estatísticas existentes confinnam o quadro
inegável de desigualdades raciais no mercado de
trabalho, resultantes da discriminação.

-----------------------------------------------------------------------c---
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Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicilios- PNAD de 1987, que pesquisou a cor da
população, o negro (soma das categorias •pretos· e
•pardos·) representa 42,8% da população brasileira.
Sabemos que tal estatística representa uma porcentagem muito mais baixa do que a verdadeira participação do negro na nossa população, pois os entrevistados, conforme denunciam os próprios técnicos
em demografia, tendem a negar sua condição de negros, classificando-se em outras categorias, exalamente como resultado da intemalização do preconceito de cor. Todavia, mesmo com esses números
subestimados, é gritante a discriminação de que é
objeto o negro.
Em contraste com a sua participação -acentuada na população como um todo, vejamos a participação do negro na força de trabalho: entre aqueles
que ganham mais de dez salários mínimos, encontram-se apenas 12,4% de homens negros e, o que
constitui um verdadeiro escândalo, somente 2,4% de
mulheres negras. Isso signi1ica que o negro, representando 42,8% da população brasileira e 41,9%
das pessoas economicamente-ativas, recebe 5,6 vezes menos que os brancos nos empregos melhor remunerados.
Por outro lado, dos negros incluídos entre as
pessoas economicamente ativas, 44,3% percebem
até um salário mínimo, enquanto os brancos situados nessa faixa de rendimento somam 27,0%.
Os dados da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio- PNAD, realizada em 1976 pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatfstica -IBGE, mostram que:
1) as desigualdades de rendimento entre brancos e negros aumentam à proporção que o trabalho
exige mais qualificação;
2) mesmo com maior nível de instrução, a força
de trabalho negra recebe menor remuneração;
3) mesmo dispondo de escolaridade igual à do
branco, o negro tende a preencher posições ocupacionais com rendimentos inferiores;
4) os brancos detêm proporcionalmente maior
parcela de rendimento, independentemente das categorias ocupacionais em que estejam;
5) mesmo nas categorias ocupacionais onde
os brancos representam parcela menor da força de
trabalho, a proporção do rendimento alocada aos
brancos, como grupo, é superior à dos negros;
6) mesmo os 1O% dos negros que mais ganham não chegam a perceber 39% do que auferem
os 1O% mais bem pago:; entre os brancos; o rendimento médio destes é seis vezes maior do que o
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rendimento médio dos pretos que ganham mais. Ou
seja, só como-retórica vazia pode-se falar em •classe média negra• ou numa mitológica ·burguesia negra•.
Sem dúvida, nada indica que a situação se tenha modificado desde a publicação dos resultados
da pesquisa mencionada.
Na realidade, fica nftida a caracterização da
desigualdade de oportunidade e de remuneração do
triioa:tlío entre negros e brancos no Brasil. Esse quadro de desigualdade não poderia existir se se tivesse efetivado a implemimtação do direito à isonomia
garantida pela Constituição. O presente Projeto de
Lei, pórTntennédio de seus artigos 1• a 62 , visa à
aplicação desse princfpio constitucional nas esferas
da oportunidade e remuneração do trabalho em relação ao negro.
Seria absurdo, após quase um século durante
o qual o negro permaneceu discriminado no mercado de trabalho, esperar que tal discriminação desaparecesse espontaneamente. Faz-se imperativo, então, o estabelecimento de metas legais e a obrigatoriedade de medidas para implementá-las.
Baseado na porcentagem oficial (embora infe-rior-fi-que refletiria a realidade demOgráfica) da proporção de negros na população global brasileira
(42,8%, segundo a PNAD de 1987), o projeto define
como meta uma participação de 40% de negros em
todos os nfveis e escalões ocupacionais. Constatando a elevada intensidade de discriminação contra a
mulher negra no mercado de trabalho, comprovada
nas estatfsticas e também em outros tipos de pesquisa, percebemos a necessidade de e specificar as
metas relacionadas à força de trabalho negra feminina. Dar a especificidade de 20"/o para os homens
negros e 20"/o pare as-mulheres negras.
Cremos que as medidas de ação compensatória e as formas dé seu incentiVo e obrigatoriedade
estão definidas no texto do Projeto de forma autoexplicativa.
Quadro semelhante ao constatado no mercado
de trabalho encontramos no que diz respeito ao
acesso do negro à educaç!ío. De acordo com a
PNAD de 1987, 13,1% dos brancos carecem de instrução ou possuem menos de um ano de escolaridade; entre os negros, a proporção é de 29,0%, ou
seja, mais que o dobro. De outra parte, o número de
negros com 12 anos ou mais de instrução (1,5%)
constitui, 5,1 vezes menos o valor relativo de brancos (7,7%).
Oufrci vez podemos constatar que tais diferenças não seriam sustentáveis caso vigorasse a igual-
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dade racial assegurada pela Constituição. A concessão de bolsas compensatórias a estudantes negros
visa à correção de tais distorções, pela implementação do principio do direito à isonomia relativa ao
acesso à educação. tal medida contribuirá, igualmente, para conferir melhores oportunidades de trabalho ao negro, em decorrência da importância da
educação para a qualificação do trabalhador.
O conteúdo da educação recebida pelas crianças negras que têm oportunidade de estudar representa outro aspecto da desigualdade racial anticonstitucional na esfera da educação. A criança branca
estuda tendo por base um currículo em que a história e civilização européias, criadas por seus antepassados, são rigorosamente abordadas. EntreJa.nto, a
civilização e história dos povos africanos, dos quais ·
descendem as crianças negras, estão ausente do
currículo escolar. A criança negra aprende apenas
que seus avós foram escravos; as realizações tecnológicas e culturais africanas, sobretudo nos períodos anteriores à invasão e colonização européias da
África, são omitidas.
Omite-se, igualmente, qualquer referência à
história da herofna luta dos afro-brasileiros contra a
escravidão e o r acismo, tanto nos quilombos como
por intemlédio de outros meios de resistência. Comumeme o negro é retratado de forma pejorativa
nos textos escolares, o que ocasiona efeitos psicológicos negativos na criança negra, amplamente documentados. O mesmo quadro tende a encorajar, na
criança branca, um sentimento de superioridade em
relação ao negro.
O artigo 7" deste Projeto de Lei objetiva a correção
dessa anomalia e a implementação do direito à isonoma assegurada pela Constitlição. Da mesma forma,
tornando opcional, entre as matérias de estudos religiosos. o ensine dos conceitos espirituais da religião de origem africana, evita-se que a religião da comunidade negra seja retratada como "animismo" ou conforme outras
denominações prejorativas inferiorizantes.
É notória a desigualdade de tratamento entre
negros e brancos pela polícia. O negro é sempre o
primeiro suspeito. Muitas vezes, vai preso apenas
por não ter documento em seu poder, o que não
ocorre, com a mesma frequência, relativamente aos
brancos. Enfim, a mentalidade policial ainda é marcada pela seguinte atitude: "Branco correndo é atleta; preto correndo é ladrão". Os programas de orientação anti-racista para policiais visam à eliminação
dessa desigualdade anticonstitucional.
Em resumo, as medidas de ação compensatória da escravidão e discriminação estabelecidas pelo
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Projeto de Lei proposto instituem maiores oportunidades para o negro integrar, em proporção relativamente análoga à da participação branca, as esferas
da vida nacional das quais ele tem sido excluído por
tempo demasiadamente longo. Dessa forma, o presente Projeto visa a contribuir para estabelecer, embora com bastante atraso, a justiça racial em nosso
País, de acordo com o espírito do artigo s• da Constituição.
Fazem-se necessárias tais medidas compensatórias em função da própria história e características específicas da-Socie.dade brasileira, não sendo
necessária a referência a experiências exógenas.
Desde o período imediatamente pós-abolição da escravatura, o negro livre reclama medidas antidiscri--rriinafónas-no Brasil. Por intermédio da imprensa negra (existente desde 1916, em São Paulo), da Frente Negra Brasileira (1929-1937, de âmbito nacional),
da Convenção Nacional do Negro (São Paulo,
1946), do I Congresso do Negro Brasileiro (Rio, 1950),
dO Teatro Experimental do Negro (Rio e São Paulo,
1944-f9ô8/, oo Movunimto Negro Unificado (desde
1978), do llê-Aiyê, Badauê, Malê Debalê e Olodum da
Bahia contemporânea, do Instituo de pesquisas das
Culturas Negras (IPCN) do Rio de Janeiro, do lpeafro
de São Paulo e do Rio de Janeiro, e de muitos outros
movimentos, o negro vem exigindo, constantemente,
que seja efetivado o compromisso constitucional que
lhe assegura direitos iguais.
Em 1946, a Declaração Final da Convenção
Nacional do Negro enfatizou a necessidade de medidas complementares nas áreas de educação e economia, para que o negro pudesse realmente desfrutar de oportunidades iguais no campo do trabalho e
da sociedade em geral. Sem essas medidas complementares, uma legislação tratando meramente de
emprego não teria condições de efetivar, de fato,
uma modifiCação significativa no existente quadro de
desigualdades no mercado de trabalho.
Paia que se possa avaliar a implementação ou
não-implementação do princípio do direito constitucional à isonomia racial, impõe-se a necessidade de
dados estatísticos diferenciados por categoria racial,
o que se tem convencionalmente chamado de "que--sito cor". Nos censos demográficos brasileiros de
1872, 1890, 1940, 1950, 1980, no suplemento do
PNAD de 1976 e na PNAD-Cor da População de
1987 o quesito cor foi consignado. Trata-se, portanto, de uma prática bem enraizada nas nossas tradições censitárias e de pesquisa.
Verifica-se, entretanto, a necessidade de se
estabelecer a obrigatoriedade legal dessa prática, de
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forma sistemática, pois nos censos de 1960 e 1970
e em algumas edições da PNAD o quesito cor não
constou dos dados publicados pelo IBGE. Esse fato
traduz arbitrariedade no critério utilizado para se decidir se o item cor deve constar ou não, deixandonos sem qualquer certeza da disponibilidade de dados para a análise da existência ou não da discriminação racial.
No plano da ação das autoridades públicas, a
recente criação, pelo Governo Federal, do Programa
Nacional de Direitos Humanos, no Grupo de Trabalho para a Eliminação da Discriminação no Emprego
e na Ocupação - GTEDEO e do grupo de trabalho
interministerial de valorização da população negra
t~ a inovação de levar a discussão de assuntos tão
caros aos negros brasileiros para o interior do Estado. O primeiro possui entre suas metas a formulação
de politicas para a redução das desigualdades no
Brasil. O GTEDEO e o grupo de valorização da população negra tratariam de propor medidas compensatórias, destinadas aos negros brasileiros, nas
áreas de saúde, educação, mercado de trabalho e
meios de comunicação.
Outro acontecimento de grande relevância
para a população negra foi o seminário "Multiculturalismo e Racismo: O Papel da Ação Afirmativa nos
Estados Democráticos Contemporâneos•, promovido
pelo Ministério da Justiça. No discurso dP. abertura
desse evento, o presidente Fernando Henrique Cardoso concitou seus participantes a usar a criatividade para buscar soluções contra o preconceito e a
discriminação raciais e afirmou expressamente ser
necessário "desmascarar" a forma como se pratica a
discriminação racial no Brasil.
Como se vê, as autoridades públicas deste
Pafs estão conscientes do preconceito e da discriminação praticados contra os negros brasileiros e da
necessidade de medidas concretas para superá-los.
O presente Projeto de Lei traduz os anseios de
justiça e igualdade, numa sociedade efetivamente
democrática, de milhões de brasileiros de origem
africana, que se têm manifestado por intermédio das
várias organizações negras e afro-brasileiras. Há um
farto arquivo de pronunciamentos, manifestos, declarações de princípios, cartas de reivindicações, emque se consigna a impaciência que aguilhoa o povo
negro deste Pafs, sequioso de justiça racial.
Esperamos que o Congresso Nacional seja
sensível a essa aspiração do negro por uma verdadeira democracia racial no seio da Nação que ele,
como nenhum outro, tem o direito de afirmar que
ajudou a construir.
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Sala das Sessões, 24 de abril de 1997.- Senador Abdlas Nascimento - (PDT -: RJ).

(A Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania -Decisão Terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Os
projetas serão publicados e remetidos à comissões
competentes.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Há
oradores inscritos.
Como primeiro orador inscrito, concedo a palavra ao nobre Senador José Alves. S. Ex" dispõe de
até 20 minutos para o seu pronunciamento.
O SR. JOSÉ ALVES (PFL-SE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, no dia 17 do corrente foi encaminhado à
Mesa Diretora desta Casa o relatório da Comissão
Especial Temporária do Senado Federal, institufda
por conseqüência de aprovação de requerimento de
autoria da Senadora Benedita da Silva, e destinada
a acompanhar ln loco os aios, fatos e circunstâncias que envolveram a tragédia da Clínica Santa Genoveva. Comissão esta em que me coube a relataria
e nesta oportunidade gostaria de tecer algumas considerações sobre o documento produzido.
Síntese do relatório referente ao caso Santa
Genoveva.
1. Considerando as denúncias feitas pela imprensa no final de maio de 1996, sobre o aumento
inexplicável dos óbitos na Clfnica Santa Genoveva,
que entre março e_~io do ano anterior teve 38 óbitos contra 115 óbitos em igual perfodo de 1996, foi
constitufda no Senado esta comissão especial pelo
Requerimento n° 555, de junho daquele ano;
2. Nos dias 21 e 22 de junho de 1996 a Senadora Benedita da Silva, Presidente da Comissão, e o
Relator estiveram no Rio de Janeiro, em visita ao
Sindicato dos Médicos, quando mantiveram contato
com a sua presidência e em companhia do seu titular, o Dr. Luiz Tenório, inspecionaram a Clínica de
Saúde Gabinal, a Casa de Saúde Campo Belo, mantendo diálogo e entrevista com pacientes, chegando
à Clínica Santa Genoveva, já então desativada por
determinação do Ministério da Saúde, onde foram
observadas as preeárias condições de funcionamento. Nestes dias visitou-se também as clfnicas Santa
Rita e São Benedito, nelas verificando-se também
aspectos de precariedade e esforços emergenciais
para melhorar o aspecto devido às fiscalizações determinadas pelas autoridades, após b caso da Santa
Genoveva;
3. Ao tempo em que foi criada a Comissão, já
estava em andamento, auditorias e inspeções deter-
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minadas pelas autoridades de Saúde, em nível federal e estadual, bem como inquéritos na área policial
e investigação por parte da Assembléia Legislativa
do Rio de Janeiro e Prefeitura Municipal;
4. Atendendo indicações desta Relataria, a Sr<'
Presidente desta Comissão solicitou às autoridades
envolvidas na apuração dos acontecimentos os relatórios que estavam sendo produzidos por suas auditorias, e assim foram reunidos os seguintes documentos externos que muito subsidiaram a produção
deste Relatório da Comissão:
a) Relatório de Gerenciamento Supervisionado
na Clínica Santa Genoveva, pela Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro;
b) Relatório sobre o assunto, do Departamento
de Assistência e Promoção da Saúde, dó Ministério
da Saúde;
c) Relatório da Auditoria da Comissão de Saúde da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro;
d) Depoimento de pessoas envolvidas no Inquérito, feito pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, Delegacia de Polícia de Santa Tereza;
e) Relatório de Auditoria da Coordenação Geral de Controle Avaliação e Auditoria do Ministério
da Saúde;
f) Depoimentos do Dr. Mansur, Dr. Spínola e
outros, na 28° Vara Criminal do Rio de Janeiro;
g) Relatório do Escritório de Representação oo
Ministério da Saúde cb Rio de Janeiro, sobre a matéria;
h) Tabela de Procedimentos Hospitalares/AIH;
I) Tabela de Procedimentos SIA!SUS;
J) Tabela do valor total e valor médio da AI H.
A esses documentos foram juntados o Depoi·
mente do Dr. Spínola, Diretor da Clínica Santa Genoveva, a esta Comissão, anotações recolhidas pela
Assessoria do Relator e Secretaria da Comissão,
além de artigos publicados na imprensa, para o estudo do assunto e produção do Relatório.
5. Além do Sócio Proprietário da Clfnica, a Comissão ouviu, ainda, o Depoimento do então Ministro da Saúde, Dr. Adib Jatene e do Presidente do
Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, Dr. Luiz
Roberto Tenório, autor das denúncias que resulta·
ram na divulgação e apuração daquela tragédia.
6. Levou-se em conta, também, para as considerações gerais e recomendações deste Relatório,
os termos da perícia técnica realizada pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, no documento intitulado Gerenciamento Supervisionado na
Clínica Santa Genoveva, pela abundância de informações, qualidade e critérios utilizados no processo
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fiscalizatório, que contou com numerosa equipe de
especialistas e técnicas laboratoriais avançadas, e,
ainda, o Relatório da Controladoria Geral do Município, Prefeitura do Rio de Janeiro, que sentenciou
que "diante do que pudemos analisar, concluímos
pela inviabilidade da aplicação de recursos financeiros à Clfnica Santa Genoveva, caso ainda houvesse
possibilidade de assim se proceder, tendo em vista o
fechamento da mesma•; as conclusões do relatório
da Comissão Especial da Assembléia Legislativa do
Estado, cujas conclusões sentenciaram que •nessa
Clfnica, atividade médica deixou de ser humanitária
e social e passou a ser apenas lucrativa" e o Relatório do Escritório de Representação do Ministério da
Saúde no Rio de Janeiro, analisando a situação da
clientela· e atendimento nas clínicas, sempre apresentando incompatibilidade entre o número de leitos
ativos e o número de pacientes, eritre outras irregularidades,-como· à fãlfa âe pessoal médico e auxiliar
proporCional à clientela éfetivatnente atendida, sendo que a ação do Ministério da Saúde, no caso, "foi
a de coordenar a transferência dos doentes, tendo
sido interditada a clínica descredenciada e submetida a auditoria médica e contábil, além dos processos criminais que estão sendo movidos contra os
seus proprietários e responsáveis técnicos. •
7. Na parte do ·Relatório que se refere a Considerações Gerais, analisamos a situação demográfica do País quanto à população com 60 anos e mais,
atualmente com quase 12 milhões de pessoas, ou
quase 8% da população, e que no ano 2.020, segundo estimativas, chegará a 33 milhões ou 15% do
contingente populacional, quando, por exemplo, na
França, a população idosa passou de 7% para 14%
em 117 anos, aqui no Brasil este salto se dará em
26 anos, segundo análise da Divisão de Envelhecimento e Saúde da Organização Mundial de Saúde.
Procuramos justificar nesse relatório a imperiosa necessidade de se implantar, sob fundamentos
mais sólidos, a Política Nacional do Idoso, já prevista na Lei n• 8.842, de janeiro de 1994, e que ainda
se encontra em estado letárgico.
A falta de fiscalização sistemática por parte dos
órgãos responsáveis da área-ae sauoe:em nível federal, estadual e municipal, levou, no caso apurado
no Rio de Janeiro, a um grande desperdício de dinheiro público quando se considera a qualidade dos
serviços prestados aos 1dosos,..o que reflete uma feição da realidade nacional no que diz respeito aos
gastos eom saúde.
·
Só essa clínica recebeu, em dois anos e meio,
isto é, de 1994 a meados de 1996, cerca de 4,5 mi-
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lhões, para atender a uma média de 3 mil pessoas
durante o ano.
O Rio de Janeiro, com 5.000 leitos credenciados pelo SUS, a dados de 95/96, ficava com 56,6%
dos recursos destinados pelo Governo aos pacientes fora de possibilidade terapêutica (FPll, recebendo, sozinho, muito mais do que São Paulo. O SUS
paga 17 reais por dia de internação para paciente
FPT, o que representa 551 reais por mês, mais do
que o dobro da renda familiar de grande parcela da
população de baixa renda, que recebe menos de_
dois salários mínimos.
De um modo geral, gasta-se muito dinheiro público com resultados deploráveis. A Coordenação
Geral de Controle e Avaliação e Auditoria do Ministério da Saúde, em 1996, tomando como arrrostra 15
dentre 42 clfnicas conveniadas do Rio, classificou
apenas duas como boas (Casa de Saúde Santa Rita
e Serviços Médicos Leopoldinenses), cinco como regulares e oito como precárias, sendo que em 13 delas foi recomendado suspender o ingresso de novos
pacientes, ou transferi-los para outras unidades,
descredenciando a instituição conveniada.
Entretanto, até o momento, o Ministério da
Saúde não tem notrcias do gestor do SUS no Rio de
Janeiro, das providências tomadas com relação a
essas clfnicas, que serão novamente auditadas este
an~.

Um dos problemas mais sérios das clínicas de
atendimento a idosos é a falta de rigor na classificação dos pacientes, pois a maior parte dos atendidos
nessas clínicas de apoio a pacientes fora de possibilidades terapêuticas, isto é, os crónicos e terminais
(FPll, com reduzido horizonte de sobrevida, é de pessoas carentes, sem amparo familiar, e poderia ter
atendimento asilar pela área da Previdência Social,
onde o seu custo é de R$50,00 por mês, enquanto o
SUS paga cerca de R$17,00 por dia, isto é, mais de
R$500,00 ror mês por esse pa-ciente crônico.
Assim, sendo o custo de atendimento do paciente asilar menor do que o do paciente crônico,
pode haver abuso por parte das clfnicas, ao não fazer rigorosa seleção desse pessoal onde a fiscalização é deficitária.
Na Clínica Santa Genoveva, por exemplo, apenas 5% dos internos eram doentes crónicos (FTPs);
o restante teria outra classificação, mais relacionada
com atendimento asilar e carência social. Como estes pacientes teriam um horizonte_ maiorJie so_b_revida, apesar da clínica ter um índice de mortalidade
menor do que outras onde a densidade de pacientes
FTPs era maior. na Santa Genoveva o caso Jo] Uina
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calamidade certamente porque a ocorrência das
_m~rtes _não _resu!tou_Qe_ problemas de doenças, e
sim de contaminação e negligência.
8. Na parte de Recomendações deste relatório
apontamos ao Poder Executivo providências da área
competente, para que se diferencie, vísando o atendimento correto, pela saúde ou Previdência Social,
do •paciente com características de internação asilar", os denominados •casos sociais" daqueles que
se destinam ao atendimento clínico. O Ministério da
Saúde deve promover o recadastramento nacional
-:âe-tcrâas as- unidades _de apoio destinadas a pacientes Fora de Possibilidades Terapêuticas, definindo
uma política criteriosa para o seu atendimento, inclusive apoio financeiro e orientação médica para as fammas que prefiram cuidar dos seus idosos em domicflio. O Sistema Nacional de Auditoria deverá manter
e_rn permanente atividade suas esferas estadual e
municipal para que se contenham as irregularidades
antes do processamento das Autorizações de Internação Hospitalar- AIHs. Os estabelecimentos fiscalizados deverão estar sob permanente vigilância das
auditorias para o cumprimento das exigências e
identificação daqueles de funcionamento regular e
precário. Esta Comissão do Senado comprovou, de
fato, o estado de precariedade da Clfnica São Benedito, relacionada entre outras oito clínicas, nas quais
devem ser realmente observadas as recomendações apontadas pela referida auditoria, e, inclusive, se
ainda não foram cumpridas as exigências apontadas
naquela ocasião, devem ser promovidos, de imediato, a transferência dos pacientes, o descredenciamento e o fechamento dessas clínicas. Recomendase a reavaliação da tabela do SUS, absolutamente
defasada com relação ao mercado, e o aperfeiçoamento do sistema de planejamento, orçamento, fiscalização e controle, visando evitar a evasão de recursos e a perda de eficiência e resultados.
Sugerimos, também, que o Poder Executivo
estude a possibilidade de garantir legalmente a aplicação de um mínimo de 5% do PIB (em tomo de 40
bilhões) na área de saúde, tendo em vista que o
Brasil, situado entre as 1O maiores economias do
mundo, aindà é o País mais avarento em termos de
_gastos e recursos com a saúde da população.
9. Ao Poder Legislativo recomenda-se maior rigor na apreciação da proposta orçamentária e de
__c_réditos__ a~lcjo11aiu~,.~_ando_Yis~m_fªv9r_eclrne_nto a__
_e_stabelecimentos de saúde, o aperfeiçoamento dos
mecanismo_s__@_ ac-ºr:npanhamento da execução do
Orçamento Geral da União e o fortalecimento da Co_miSSão âeFfscaJitJIÇ<!o e Cotl!role.
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1 O. Ao Tribunal de Contas da União recomenda-se a realização imediata de auditorias nas clfnicas apontadas nos relatórios recebidos por esta Comissão e referidos neste documento, visando a apuração de responsabilidades e o destino dos recursos, mantendo um programa de auditorias nos estabelecimentos conveniados. Ao TCU é solicitado propor meios legais e administrativos visando a aplicação de penalidades a infratores, que deverão ser
identificados e levados a julgamento.
11. Finalmente, recomenda-se o envio deste
Relatório aos Poderes e autoridades competentes
para conhecimento e providências, quando for o
caso.
Em tennos gerais, esta é a sfntese do relatório.
E, assim, agradecendo a confiança com que fui
distinguido pela Sr" Presidente da Comissão e seus
ilustres membros, e prestando agora estes esclarecimentos ao Senado, considero cumprida a missão de
relator que me foi atribufda.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Abdias Nascimento.
V. Exa dispõe de 20 minutos para o seu pronunciamento.
O SR. ABDIAS NASCIMENTO (Bioco/PDT-RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, sob a proteção de Olorum,
inicio este pronunciamento.
Elaborada e promulgada sob a égide da redemocratização, após mais de duas décadas de autoritarismo e de ar!Jftrio, a Constituição de 1988 trouxe
expressivas conquistas na área social, atendendo a
novas preocupações e dando novas respostas a velhos anseios de nossa sociedade. Entre estas, quero
destacar as vigorosas disposições constitucionais
referentes ao racismo, ao exercício pernicioso da atividade empresarial e aos cuidados com o meio ambiente.
No que se refere ao racismo, a nova Carta representa uma resposta à repulsa e às condenações
mundiais de que seus praticantes têm sido objeto
desde o fim da Segunda Grande Guerra Mundial,
com a derrota do nazi-fascismo e das pretensões de
superioridade de uma suposta "raça ariana". No
caso específico do Brasil, o Movimento Negro e
seus aliados no mundo acadêmico demonstraram
sobejamente a falência do mito da "democracia racial", apresentando dados objetivos, baseados em
estatfsticas oficiais, que mostram o racismo como fator fundamental para explicar a perversa distância
entre negros e brancos apontada por todos os indi-
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cad~res sociais pertirientes: Assim, atenCiéndo •úos
clamores da sociedade organizada, os con.stituinas
de 88 incluíram na nova Carta uma série de dispcsltivos destinados a coibir o racismo e a discriminação
racial.
Desse modo, a dignidade da pessoa humana,
de que a discriminação é algoz, é preliminannente
erigida como fundamento da República Federativa
do Brasil (ar!. 1°, inciso III); o combate ao preconceito de origem, raça e cor é dado como objetivo fundamental (art. 3°, inciso IV); o racismo é repudiado na
ordem internacional (art. 4°, inciso VIII); as distinções "de qualquer natureza• são proibidas, pelo princípio de isonomia (art. 5°, caput); por fim, mas não
menos importante, a prática do racismo foi firmada
como crime inafiançável e imprescritfvel, sujeito a
pena de reclusão (art. 5°, inciso XLII), além de permear outros tantos dispositivoscC>nstítUcíónais.
Ao mesmo tempo, as práticas desleais, predatórias ou ultrapassadas de gestão empresarial conhecem condenação expressa no capftulo referente
aos princfpios gerais da atividade econOmica, no
qual despontam COITlO fundamentais do Pafs a livre
iniciativa, a justiça social, a livre concorrência, a defesa do consumidor e a defesa do meio ambiente
(art. 170). Também é condenado C> abuso do poder
económico (art. 173, § 4°), com o propósito da dominação de mercados, da eliminação da concorrência
e do aumento arbitrário dos lucros. Além de se sujeitar à pessoa jurfdica, sem prejufzo da responsabilidade individual de seus dirigentes, à responsabilização por atos praticaaos cantra a ordem econõmica: e
financeira e contraa economia popular (art. 173, §
5"). Paralelamente, o art. 174 dá ao Estado o poder
de agente normativo e regulador da atividade econômica, fiscalizando e incentivando para todo o setor e
planejando para a área pública.
A crescente consciência ecológica, promovida
em todo o mundo por organizações da sociedade civil, resultou na elaboração de todo um capftulo da
Constituição de 1988 - o Gapftulo VI do Tftulo VIII.
Além de sujeitar a atividade empresarial ao princfpio
da defesa do meio ambiente, conforme já demonstramos, a nova Caiiã assegura a "todos" o direito a
um meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao poder público o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
Nesse universo, a função do Estado é não apenas relevante, mas, de fato, indispensável. Como o
· aparelho estatal, que tem no topo a estrutura Federal, exerce de certa fonna o papel de balizador das
condutas adotadas pelas demais entidades políticas,
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como Estados: Mur.icfpios é 'Distrito Fedimli, incumbem à União as ações mais contundentes e mais
significativas da decisão governamental de cumprir
fazer cumprir tais princípios constitucionais.
É nessa linha que estamos propondo o Projeto
de Lei do Senado n• 73, de 1997, apresentado ontem à Mesa do Senado. Com ele, visamos impedir a
contratação, pela União, suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia
mista, de pessoas físicas ou jurídicas ou ligadas a
elas, que tenham ferido, em sua atuação nacional ou
internacional, por ação ou omissão, esses relevantes valores de nossa Carta Magna. Tal proibição se
estende, pelo art. 4° dessa proposição, a todos os
modelos operacionais do programa de desestatização. E aqui pretendemos atingir diretámente determinada situação que poderá ocorrer no processo de
privatização da Companhia Vale do Rio Doce.

e

A importância estratégica e o enorme patrimõnio dessa empresa fazem com que, no momento em
que o Governo se prepara para implementar a sua
privatização, olhares mais atentos se detenham nesse processo, tendo em vista suas conseqüências
não apenas nos planos politico e económico, mas
também do ponto de vista social. Afinal, se a justificativa para a alienação dessa gigantesca e lucrativa
estatal se dá sob a égide da eficiência e modernização de nossas estruturas produtivas, não faz sentido que ela favoreça empresas ou grupos internacionais com notória ficha corrida de desrespeito aos
princípios fundamentais que regem as relações comerciais e, sobretudo, as relações entre os homens.
Infelizmente, porém, são concretos os indícios de
que isso possa vir a ocorrer no caso da Vale.
Uma das empresas concorrentes na licitação
da Companhia Vale do Rio Doce - e com grandes
possibilidades de vencê-la, dado o seu poderio - é a
multinacional Anglo American, com sede em Londres e/ou África do Sul, integrando um consórcio lioerado, no Brasil, pela Votorantim. Ocorre que essa
empresa tem se tomado, nos últimos anos, em razão de sua atuação nas arenas polftica e económica, uma espécie de pária internacional. O principal
motivo disso foi seu apoio inconteste ao regime do
apartheld na África do Sul, em desrespeito não so- mente ao boicote internacional e a outras resoluções
das Nações Unidas, mas também a convenções internacionais de que o Brasil é signatário - e que por
isso tem força de lei. Em especial, a Convenção Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial,
da ONU, e a Convenção 111 da OIT (Organização
Internacional do Trabalho), que trata da discrimina-
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ção de ráÇa e gênero no mercado de trãóalilo". Além
disso, tal atuação também está em desacordo com
diversos artigos de nossa Carta Magna, que citamos
acima.
Longe de ser um ato meramente simbólico, o
apoio da poderosa Anglo American e de outras empresas do mesmo porte foi o que permitiu ao Governo racista sul-africano uma sobrevida que, de outro
modo, não teria sido possível. Pode-se medir a conseqüência disso pelo número de casos de assassinato, tortura e outras atrocidades sofridas pelos negros e opositores políticos naquele pais, durante os
últimos anos de um regime que certamente teria
acabado muito antes, não fosse a criminosa cumplicidade de grupos que, como a Anglo American,
sempre se posicionaram em favor da manutenção
da supremacia branca.
Relevantes como sejam, não se resumem a
isso, contudo, as restrições a essa empresa. Além
de apoiar o apartheld, a Anglo American é suspeita
de ter colaborado com o governo sul-africano na desestáoilizãçãõ -dós países da chamada "linha de
frente" -dentre eles, Angola e Moçambique -, fornecendo apoio financeiro à guerrilha contra-revolucionária para a aquisição de armamentos e infra-estrutura bélica. Como não bastasse, a Anglo American
foi considerada culpada, em diversos países, por infringir a legislação antitruste, praticando o monopólio
da produção e comércio de ouro e diamantes. Por
esse motivo, seu principal dirigente, Nicholas Oppenheimer, está impedido, há muitos anos, de pisar em
solo americano, sob pena de ser imediatamente preso.
Num momento em que a sociedade brasileira
começa a tomar consciência crescente de seus problemas sociais e raciais, inclusive discutindo a reformulação de sua legislação para tornar mais eficientes os mecanismos de enfrentamento do racismo e
do preconceito racial; num momento em que se considera seriamente a possibilidade de estabelecer
compensações para os grupos historicamente discriminados, conforme discurso do Presidente Fernando
Henrique Cardoso, no Seminário Internacional MulticuHuralismo e Racismo: O Papel da Ação Afirmativa
nos Estados Democráticos Contemporâneos, realizado em junho úHimo nesta capital; num momento
como este, seria no mínimo um contra-senso permitirmos que se aposse de nossa estatal mais lucrativa
um grupo internacional que se compJOmeteu ativamente com o mais execrado regime do mundo contemporâneo. Ao mesmo tempo, as condenações de
que tal grupo tem sido objeto nos mais aHos foros do
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corr.A•cio intémaciÓnal éonstitÜem motivo "suiiciente
para tomar indesejável sua presença em nosso
País.
Por tudo isso, permitimo-nos confiar na aprovação do citado projeto de lei neste Senado, e posteriormente na Câmara dos Deputados, uma forma direta de assegurarmos respeito a fundamentais princípios constitucionais e humanos e, indireta, de impedirmos de atuar no Brasil uma empresa poderosa
que carrega consigo a mancha indelével de uma
prática racista contrária aos direitos humanos.
Axé!
Muito obrigado. Era o que tinha a dizer, Sr.
Presidente.

449

Hapo;:;o, diretor de programação; José Augusto de
Matos Almeida, diretor de engenharia; e Paulo Jardel da Cruz, diretor de comunicação.
Investir em valores regionais tem sido uma característica marcante da Rede desde o seu surgimento; vários programas produzidos localmente têm
espaço na grade de programação, todos com elevado índice de interesse da população. Dentre eles,
podemos destacar: "Frevança", "Canta Nordeste",
"Folia Geral", "São João e Forró".
Outro aspecto releval'!te da atuação da Rede
Globo Nordeste tem sido o seu engajamento em
projetes comunitários para o atendimento das áreas
mais carentes. São programas que apostam na
transmissão de informações, essenciais ao progresDurante o discurso do Sr. Abdias Nasso dessas áreas e dos cidadãos que nelas moram.
cimento, o Sr. Valmir Campelo, deixa a caSão transmissões que ministram noções de medicideira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
na e odontologia, visando suprir as carências de inGeraldo Melo, 1g Vice-Presidente.
formações dessas populações.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - ConceSr. Presidente, se-s e Srs. Senadores, aproveido a palavra ao nobre Senador Carlos Wilson, que
tando
essa saudação à Rede Globo Nordeste, eu
dispõe de 20 minutos.
gostaria de destacar aqui o papel de grande imporO SR. CARLOS WILSON (PSDB-PE. Pronuntância que vem tendo a televisão, no Brasil, para a
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, se-s e
efetiva melhoria da qualidade de vida dos nossos ciSrs. Senadores, há vinte e cinco anos, no dia 21 de
dadãos, em especial nas áreas mais carentes, como
abril de 1972, era inaugurada- no Morro do Peludo,
é
o caso da nossa Região.
em Olinda, Pernambuco - a Rede Globo Nordeste.
Desde 1988, ano da promulgação da nova
Para marcar, desde o começo, o seu forte vínculo
Constituição, vem-se falando muito em cidadania.
com a Região, o primeiro programa transmitido foi a
Cidadania é, segundo os dicionários, a qualidade ou
"Discoteca do Chacrinha", cujo· apresentador, o faestado do cidadão; é o homem no gozo pleno dos
moso Abelardo Barbosa, era pernambucano da Ciseus direitos políticos ou no desempenho de seus
dade de Surubim.
deveres para com o Estado.
Participaram daquela cerimônia da inauguraOra, mas para que o homem se tome cidadão,
ção o então governador Eraldo Gueiros Leite; o Preantes
de mais nada, ele necessita de informações
sidente das Organizações Globo, jornalista Roberto
precisas
sobre seus direitos e deveres. E onde a esMarinho; o então vice-presidente da empresa, recenmagadora maioria dos brasileiros encontra essas intemente falecido, Walter Clark; e o primeiro diretor
formações? Na televisão, é claro. E essaR informaregional, Antônio Lucena.
ções
não estão apenas nos noticiários, elas perIniciando suas atividades com 46 funcionários,
meiam
as telenovelas e os filmes.
a TV Globo do Recife logo expandiu suas transmisAntes da televisão, havia o cinema. Sim, mas
sões para os Estados vizinhos da Parafba e do Rio
era preciso pagar para assistir a um filme. Antes dos
Grande do Norte, bem como para o interior do Estanoticiários de tevê, havia a imprensa. Sim, mas os
do.
Estima-se que, hoje, a Rede Globo Nordeste
jamais eram vendidos. Portanto, antigamente, muitenha uma audiência da ordem de setenta por cento
tas dessas informações que hoje são disponibilizano Estado de Pernambuco. Audiência tão expressiva
das gratuitamente pelas emissoras de televisão tié uma clara mostra não só de sua total identificação
nham de ser compradas.
Sem querer desmerecer o papel excepcional
com os temas regionais, mas também da alta capacitação profissional de sua diretoria, · compõstã põr---·---aesempennaâópêlas outras mídias- emissoras de
rádio e jornais, especialmente -. re~ito, nunca é deCléo Nicéias, diretor regional, Vera de Souza Ferraz,
mais exaltar a grande contribuição das emissoras de
diretora de jornalismo; Maria das Dores dos Santos
Peres, diretora administrativa e financeira; luri Gotelevisão para a superação de problemas em países
mes Maia Leite, diretor de atendimento; José Dias
marcados pela injusta distribuição de renda, como é
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o caso do Brasil, onde as populações sem acesso à
regisíradas peia imprensá na época dos aconteciinformação são numerosas.
mentos.
Nessa ocasião em que saudamos a Rede GloAlgumas das recomendações lamentavelmente
bo Nordeste, é importante relembrar, também, que o
não precisariam ser feitas se os órgãos da AdminisBrasil entrou na era da televisão, pelas mãos de um
tração Publica cumprissem com suas obrigações ornordestino, o jornalista e empresário Assis Chateaudinárias de fiscalização, acompanhamento e avaliabriand, que criou, em setembro de 1950, a TV Tupl
ção de instituições de saúde e de uso de recursos
Canal 3, de São Paulo.
públicos. Entretanto, Sr"s e Srs. Senadores, esperaNesses últimos quarenta e sete anos, o Brasil
mos que a conclusão dos trabalhos da Comissão
mudou radicalmente; e ninguém pode negar que a
Temporária do Senado traga de volta a discussão
televisão foi, sem dúvida, um dos principais protagodessa questão que, infelizmente, não foi solucionada
. nistas dessa mudança.
a contento.
O mesmo pode ser dito em relação à nossa
Não temos nenhuma satisfação em trazer a
Região onde a Rede Globo Nordeste, nos últirifosc25
este Plenário o resultado das averiguações feitas
anos, vem trabalhando para dar noções d€1 cidadapelá Comissão~ tal-a crueza de-ql.le alguns fatos se
nia às pessoas, para dar repercussão ao trabalho de
revestem. No entanto, isso é necessário para que
nossos artistas, para projetar as belezas da nossa
tais episódios não voltem jamais a se repetir neste
terra e para acelerar o crescimento econômico regioPaís.
nal.
·Encarregada que fui de presidir os trabalhos,
Se podemos dizer hoje que o Nordeste é corealizamos, juntamente com os demais membros da
nhecido por todos os brasileiros, isso se deve em
Comissão, uma série de visitas às clínicas que abrimuito à Rede Globo, que, em sua programação,
gam pacientes crónicos e os chamados Fora de
mostra a terra e a gente nordestina. E em grande
Possibilidades Terapêuticas, como já discorreu no
parte, diga-se de passagem, as notfcias da Região
seu pronunciamento o Relator da matéria.
são geradas pela Rede Globo Nordeste. Assim, queEntre as clínicas visitadas, estivemos na Casa
ro deixar registradas as minhas congratulações à
-de Saúde Gabinal na Casa de Saúde Campo Belo
Rede Globo pelo transcurso do seu vigésimo quinto
- a maior do Estado cf6 Rio de Janeiro. Estivemos
aniversário, augurando a essa empresa muito sutambém na famosa Santa Genoveva, quando esta já
cesso no futuro, sucesso mais do que merecido peestava
desativada, e em tantas outras já citadas
los relevantes serviços prestados à nossa Região e,
pelo Relator.
em especial, ao nosso Estado. Pernambuco. Muito
obrigado.
~ Da auditoria feita pela Secretaria Municipal de
Saúde do Rio de Janeiro, a Comissão extraiu precioO SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concesas informações. que confirmam o descaso e mesdo a palavra a Senadora Benedita da Silva, por permo o caráter criminoso com que a Clínica Santa GemU1a com o Senador Romeu Tuma.
noveva era-gerida. Como todos se lembram, embora
S. Ex• dispõe de 20 minutos para o seu proos donos da clínica tenham tentado passar a versão
nunciamento.
de que determinada comida levada por familiares
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco-PT-RJ.
seria a responsável pela diarréia que acometeu os
Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente,
pacientes,
a água contaminada foi a (verdacsira)
Sr"s e Srs. Semdores, com o final da Comissão
responsável
imediata pelas mortes naquele estabeTemporária constituída para acompanhar os fatos e
lecimento.
circunstâncias que envolveram a tragédia da Clínica
A auditoria constatou flagrante manipulação
Santa Genoveva em junho do ano passado, a·socie- dos prontuários, que atestavam não a evolução diádade espera mais que a apresentação de um relató- ria dos pacientes, mas a esperteza de seus gerenrio com o registro dos acontecimentos e com recotes, fazendo de última hora anotações descrevendo
mendações. Anseia por uma ação concertada do
uma situação irreal. Apesar ae os-fiscais terem visto
Poder Público que seja capaz de evitar aperinariênvários médicos fazendo visita aos pacientes, a rotina
cia de verdadeiros corredores ·da marte, repreera essas visitas acontecerem apenas• a cada três
sentados por esse tipo de clínica. A mera descrição
dias. Não havia, nas fichas dos pacientes, qualquer
dos fatos e circunstâncias infelizmente não terá o
pedido ou resultado de exame, mesmo quando os
poder de nos chocar ainda mais além daquilo que fiidosos ainda estavam em estado crítico.
camos perplexos, com as notícias exaustivamente
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saciado a condições ambientais que favoreceram a
Os ferimentos encontrados em seus corpos,
transmissão interpessoal.
provocados pela permanência na cama ou mobilizaApós as denúncias, uma supervisão feita pela
ção para higiene e alimentação, denunciavam a siSecretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro
tuação de abandono e a deficiência de assistên.. constatou él. "riiaqLiiagem• fantó- âo. espaço tisico,
cia. Pacientes com descompensação clínica ou esquanto dos procedimentos, distinguindo-se claratado mental alterado conviviam com outros clinicamente o "antes· e o "depois" das denúncias.
mente compensados, quando os primeiros mereceriam local e pessoal específicos para maior
A Comissão Especial da Assembléia Legislatiatenção médica.
-:-va ao· Estado do Rio de Janeiro, em seu relatório,
também fez coro ao resultado da Secretaria MuniciO gerenciamento de pessoal atestava que,
pal de Saúde.
principalmente no período noturno, os homens e
Fica clara a responsabilidade dos hospitais que
as mulheres ai internados ficavam à mercê de si
mesmos.
-:e"'n"ca"'m....,.mharam aqueles pacientes para a Santa Genoveva.
Os pac1entes que se encontravam na Clínica
Santa Genoveva naqueles tristes dias eram pesDo exame das fichas dos pacientes, a Comissoas com diagnóstico de arteriosclerose ou com
são Especial constatou que nãq havia acompanhaseqüelas de acidentes vascular cardíaco - AVC;
mento pelo Serviço Social.
outros. com seqüelas pós-traumas ortopédicos ou
Do relatório do Escritório de Representação do
dificuldade locomotora grave; muitos deles, portaMinistério da Saúde no Rio de Janeiro, obtivemos a
dores de doenças cronificadas; alguns, com neoinformação de que, na inspeção às primeiras dez clíplasias; outros, com patologias psiquiátricas a definicas assemelhadas à Santa Genoveva, foram consnir. O que assusta é que apenas poucos casos -po- . - - latadas irregularidades.
diam ser classificados como Fora de Possibilidades
O Sr. Ramez Tebet- Permite-me V. Ex- um
Terapêuticas: quatro com câncer e cinco com tumoaparte?
res benignos que nem justificariam internação.
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Concedo o
Apenas um terço dos pacientes, de fato, tiaparte a V. Ex-.
nham dado entrada -na-clínica em 1996. O restante
vinha dos anos anteriores, com mais de vinte por
O Sr. Ramez Tebet - Senadora Benedita da
cento do ano de 1995. Do total de duzentos e cinSilva, estou prestando muita atenção ao pronunciaqüenta e dois pacientes com data de admissão idenmetito de v. Ex- e-;-eritre o de-ontem e o de hoje, há
tificada, tnnta estavam lá desde 1994 e outros trinta,
uma grande diferença: ontem, V. Ex& ocupava essa
desde 1993.
. tribuna com o brilhantismo de sempre, mas de outra
forma. V. Ex- tinha um sorriso nos lábios. V. Ex-, onPara se ter uma idéia da longa estada, havia
tem, encerrou o seu pronunciamento declamando
pacientes desde antes de 1990. Os critérios de inter~
versos do nosso homenageado, o Pixinguinha. Hoje,
nação já apontados pelo nosso Relator colocam
V. Ex- vem à tribuna com o mesmo brilhantismo
realmente em questionamento essa clínica.
para abordar, de forma diferente e com ar grave, o
A taxa de óbito era de pouco mais de 5% em
sério problema da saúde no Brasil. V. Ex- está pres1995 e chegou a quase 10% entre janeiro e maio de
laoâo contas:-®::s-llilb_ai!Jos da. cºmissão Especial e
1996.
quero aplaudi-la por essa atitude. Nós, no Senado
A ausência de informações, por sinal, foi a tônida República, temos a obrigação de, fundamentalca durante o trabalho de investigação.
mente, olhar para os programas sociais deste Pais;
Em~ora a direção da clínica tenha informado ·
temos de nos esforçar ao máximo para eliminar as
haver apenas quatro pacientes psiquiátricos, após a
dores deste Pais e, principalmente, temos de fazer
análise de quase duas centenas de fichas constaum
esforço - todos nós - para minorar o grave protou-se que nada menos que 74 pacientes tinham
blema
que assola os hospitais e a saúde, de um
diagnóstico psiquiátrico ou utilizavam drogas psicoamodo geral, da população brasileira. Meus cumpritivas, excluídos aqueles que faziam uso apenas de
mentos pela atuação de V. Ex".
benzodiazepinico, conhecido vulgarmente como diazepan.
A investigação sobre a diarréia - motivo imediato de muitas das mortes - constatou que v surto
teve como causa o consumo de água Imprópria, as-

-A-SRA-:-BENEDITA IYASILVA .._Agradeço o
aparte, Senador Ramez Tebet.
Ontem, tive a oportunidade de discursar com
um sorriso nos lábios e hoje, em vista do assunto de
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que trato, discurso quase com lágrimas nos olhos. O
relatório do Senador José Alves traz considerações
gerais sobre o percentual cada vez maior de idosos
em nosso País, demonstrando a necessidade de se
ter uma política efetiva voltada para esse segmento
da população.

sulta. Não _se pode brincar com os_ seres humanos.
Em decorrência, o valor das consultas e internações
deve ser estabelecid_o em bru;es realistas. E isso
não será possível semum· aumento substancial dos
recursos orçamentários para a Saúde, como propõe
o Relatório da Comissão Temporária.

V. Ex' atentamente acompanha o meu pronunciamento e me aparteou com brilhantismo para também dar o seu apoio a essa causa. Com isso, poderemos, indignados que fiC"mos, dar continuidade a
um processo de saneamento a essa_área de saúd~.
para garantir com segurança os serviços prestados
aos nossos idosos

Quanto a nós do Parlamento, não podemos admitir a alocação de verbas para estabelecirr,entos de
saúde do porte do Santa Genoveva. Seria a desmoralização completa de nossa existência. Para tanto,
_é_ primordial que nossos serviços de acompanhamento e fiscalização das políticas de saúde estejam
::-emtuncionamento e contando com a infra-estrutura
adequada. Para tanto, será de inestimável valia o
apoio do Tribunal de Contas da União.

Entretanto, Sr. Presidente, pelo que se viu da
aplicação dos recursos feitos pela Santa Genoveva
- que recebeu o equivalente a mais de US$4,5 milhões em pouco mais_ de dois anos-. a questão vai
além do aperte de recursos financeiros. Com a devida vênia ao nobre relator, peço permissão para dizer
que os proprietários da Clínica Santa Genoveva são
responsáveis pelo que aconteceu. Não discordo de
que o Poder Público tenha se omitido. ao não fiscalizar, mas não posso admitir que uma instituição que
se diz prestadora de serviços de saúde contrate com
a Administração Pública a prestação de um serviço,
receba por esse serv1ço e depois abandone centenas de seres humanos para morrerem à míngua. Os
donos da Santa Genoveva são responsáveis, sim. E
o mínimo que podemos esperar é que sejam condenados na Justiça nas ações movidas pelo Ministério
Público Federal.
Da mesma forma, julgo imprescindível que o
Ministério da Saúde adote as providências para definir os que sejam pacientes crónicos e fora de possibilidades terapêuticas. Que esse mesmo órgão, juntamente com o Ministério da Previdência e Assistência Social, defina as ocorrências passíveis de internação em asilos, distinguindo os casos de amparo
social dos de necessidades clínicas. Considero imperativo que não se dê um centavo sequer de dinheiro público a instituições que cometam qualquer
tipo de fraude. E não me refiro apenas àquelas que
praticam irregularidades de natureza contábil, mas
também àquelas que tratam com desonestidade,desrespeito e desumanidade os seus pacientes.
Para tanto, os serviços de auditoria devem ser eficazes e abrangentes.
O Poder Público não pode continuar oferecendo justificativa para as fraudes institucionalizadas
nos faturamentos dos serviços conveniados, como
faz, por exemplo, ao pagar apenas R$2,00 por con-

Aos Srs. Senadores membros da Comissão:
Senador Ney Suassuna, Senador José Alves, Sena-dor José Fogaça, Senador Sebastião Rocha, Senador Romero Jucá, Senador José Bianco, Senador
Artur da Távola; Senailor Lucídio Portella e Senador
Valmir Campelo, os meus agradecimentos pela paciência e pela coragem de lidar com um assunto que
nos causou tanto pesar, mas com o qual tivemos
-Que nos defrontar.
Aos demais companheiros, o meu agradecimento por terem aprovado tão prontamente o requerimento âe instituiÇão -dessa· Comissão Temporária e
por terem apoiado o desenvolvimento de seus trabalhos.
Desse episódio, Sr. Presidente, cristalizou-se
em nós uma certeza: é prec1so numamzar os serviços de saúde. É preciso mandar para a cadeia todos
os bandidos aproveitadores que utilizam estabelecimentos de saúde para enriquecerem às custas das
tortura, dos maus tratos e da morte de cidadãos brasileiros que traoalharam a vida inteira e que merecem ter um final de vida digno - e mesmo uma morte digna para aqueles que não têm esperança. Outra
certeza:- neste final âe século, com urbanização intensa e desagregaÇão social provocadas pelo modelo socioeconõmico excludente, as famflias precisam
recompor seus valores. Não é possível deixar à míngua uma pessoa S6porque_elafiCõuvelha, dá trabalho, não produz mais. Não se pode admitir que o Estado ou qualquer preposto maltrate nossos idosos.
. -Que esse episódio sirva a todos de lição e que
tomemos como meta não vê-lo repetrtto nunca mais.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
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SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DA SRA. BENED/TA DA SILVA

Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores:
Com o final dos trabalhos da Comissão Temporária, constituída para acompanhar os fatos e circunstâncias que envolveram a tragédia da Clínica
Santa Genoveva, em JUnho do ano passado, a sociedade espera mais que a: a;rresenta:ção de um relatório com o registro dos acontecimentos e com recomendações. Anseia por uma ação c6hcertada ao
Poder Público que seja capaz de evitar a permanênCia de verdadeiros corredores da morte, representados por esse tipo de clínica. A mera discrição
dos fatos e circunstâncias, infelizmente, não·terá o
poder de nos chocar ainda mais, além daquilo que ficamos perplexos com as notícias exaustivamente
registradas pela imprensa na época dos acontecimentos. Algumas das recomendações, lamentavelmente, não precisariam ser feitas, se os órgãos da
Administração Pública cumprissem com suas obrigações ordinárias de fiscalização, acompanhamento e
avaliação de instituições de saúde e de uso de recursos públicos.
Entretanto, Senhoras e Senhores Senadores,
esperamos que a conclusão dos trabalhos da Comissão Temporária do Senado, quase um ano depois de ser constituída, traga de volta a discussão
dessa questão que, infelizmente, não foi solucionada
a contento.
Não temos nenhuma satisfação em trazer a
esse Plenário o resultado das averiguações feitas
pela Comissão, tal a crueza de que alguns fatos se
revestem. No entanto, isso é necessário para que
tais episódios não voltem jamais a se repetir neste
País.
Encarregada que fui de presidir os trabalho,
reafizamos, juntamente com os demais membros da
Comissão, uma série de visitas às clínicas que abrigam pacientes crónicos e os chamados fora de possibilidades terapêuticas. Além disso, promovemos
audiências públicas, nas quais ouvimos autoridades
e representantes da sociedade civil ligados à questão da saúde. Tivemos acesso a diversas auditorias
feitas no âmbito municipal, estadual e federal e até
mesmo aos resultados de uma comissão parlamentar semelhante a essa, instituída pela Assembléia
Legislativa do Rio de Janeiro.
Entre as clínicas visitadas, estivemos na Casa
de Saúde Gabinal, na Casa de Saúde Campo Beloa maior do Estado do Rio de Janeiro. Estivemos
também na Santa Genoveva, quando essa 'já estava
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desativada, na Santa Rita e na São Benedito. Nessas visitas, constatamos que as clínicas haviam sido
"maquiadas• para receber os Senadores, o que comprometeu a avaliação.
Da auditoria feita pela Secretaria Municipal de
Saúde do Rio e Janeiro, a Comissão extraiu preciosas informações, que confirmam o descaso e mesmo o caráter criminoso com que a Clínica Santa Genoveva era gerida. Como as Senhoras e Senhores
Senadores lembram, embora os donos da clínica te. nh.ªrn_tentaçjQ passar a versão de que determinada
comida levada por familiares seria a responsável
pela diarréia que acometeu os pacientes, a água
contaminada foi a (verdadeira) responsável imediata
pelas mortes naquele estabelecimento.
A auditoria constatou flagrante manipulação
dos prontuários, que atestavam não a evolução diária dos pacientes, mas a esperteza de seus gerentes, fazendo de última hora anotações descrevendo
uma situação irreal. Apesar de os fiscais terem visto
vários médicos fazendo visita aos pacientes, a rotina
era essas visitas acontecerem apenas a cada três
dias. Não havia, nas fichas dos pacientes, qualquer
_ pedido ou resultado de exame, mesmo quando os
idósosainaa estavam em estado crítico. Os ferimentos corporais encontrados em seus
corpos, provocados pela permanência na cama ou
mobilização para higiene e alimentação, denunciavam a situação de abandono e a deficiência de assistência.
Pacientes com descompensação clínica ou estado mental alterado conviviam com outros clinicamente compensados, quando os primeiros mereceriam locai e pessoal específicos para maior atenção
médica.
O gerenciamento de pessoal atestava que principalmente no período notumo, os homens e as mulheres aí internados ficavam a mercê de si mesmos.
Os pacientes que se encontravam na Clínica
Santa Genoveva naqueles tristes dias eram pessoas
com diagnóstico de arteriosclerose, com seqüelas
de Acidente Vascular Cardíaco - AVC; outros com
seqüeias pós-traumas ortopédicos ou dificuldade locomotora grave; muitos deles, portadores de doenças cronilicadas; alguns com neoplasias; outros com
patologias psiquiátricas a definir. O que assusta é
que apenas poucos casos podiam ser classificados
como fora de_ possibilidades terapêuticas: quatro
com câncer e cinco com tumores benignos que nem
justificariam internação.
Apenas um terço dos pacientes, de lato, tinham dado entrada na clínica em 1996. O restante
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vinha dos anos anteriores, com mais de vinte por
·teve como causa o consumo de água imprópria, ascento do ano de 1995. Do total de duzentos e cinsaciado a condições ambientais que favoreceram a
qüenta e dois pacientes com data de admissão identransmissão interpessoal.
tilicada, trinta estavam lá desde 1994 e outros trinta
Mesmo quando do fechamento da clínica, com
desde 1993. Para se ter uma idéia da longa estada,
a remoção das pessoas para outros estabelecimenhavia pacientes desde antes de 1990. Os critérios
tos, verificou-se a total falta de cuidados elementade internação, assim como as autorizações para inres, como a colocação de braceletes de identificação
nos pacientes. Levando-se em conta que muitos detemação hospitalar não são claros. Naquele hospital
de extermínio, ninguém tinha alta. Os pacientes ou
les não tinham condições de falar ou de articular
morriam ou eram transferidos para outras clínicas.
qualquer coisa que fizesse sentido, não se sabe por
Não eram transferidos para serem melhor atendidos
que angústias passaram eles e seus familiares.
em outros hospitais mas, provavelmente, para ludiApós as denúncias, uma supervisão feita pela
briar a entidade que autorizava as internações. TamSecretaria Municipal de Saúde· do Rio de Janeiro
pouco havia encaminhamento de outros hospitais
constatou a 'maquiagem' tanto do espaço físico
com diagnóstico que identificasse as pessoas como
quanto dos procedimentos, distinguindo-se clarafora de possibilidades terapêuticas.
·
mente o antes e o depois das denúncias.
A taxa de óbito era de pouco mais de cinco por
A Comissão Especial da Assembléia Legislaticento em 1995 e chegou a quase dez por cento, enva do Estado do Rio de Janeiro, em seu relatório,
Ire janeiro e maio de 1996. A lalta dos respectivos
também fez coro ao resultado da autoria da Secretaprontuários não permitiu uma análise mais aprofunria Municipal de Saúde, no que se refere ao absurdo
dada das causas de tamanho incremento na taxa de
de classificar aqueles pacientes como fora de possimortalídade.
bilidades terapêuticas. Segundo a Assembléia, apeA ausência de informações, por sinal, foi a tôninas 5% se encaixariam nesse perfil. Mais da metade
ca durante o trabalho de investigação. Os pacientes
requeira apenas acompanhamento fisioterápico; um
não tinham prontuário médico propriamente dito,
quarto dos pacientes, portadores de algum distúrbio
mas folhas de identificação, de admissão, de evolucomportamental, requeriam apenas terapia psicolóção e de prescrição médica. Na avaliação dos perigica e ambulatorial.
tos, a qualidade da informação é péssima sem daFica clara a responsabilidade dos hospitais que
encaminham aqueles pacientes para a Santa Genedos elementares como datas dé nascimE!n)o, de. a<!missão, procedência ou referências a endereços e -ninguém procuraria espontaneamenteum hosfamiliares.
pita! daquele tipo para se internar. Fica clara IamEmbora a direção da clínica tenha informado
tiém a responsabilida.de de quem aprovou os laudos
haver apenas quatro pacientes psiquiátricos, após a
para em1ssão das autmizações para internação hospitalar, sendo que, em muitos casos, tais laudos
análise de quase duas centenas de fichas, constatau-se que nada menos que.setentae quatro paciennem mesmo foram éncontrados ou preenchidos por
tes tinham diagnóstico psiquiátrico ou utilizavam dromédicos que trabalhavam na clínica.
Do exame das fichas dos pacientes, a Cernisgas psicoatívas, excluídos aqueles que faziam uso
apenas de benzoadiazepínicos, conhecido vulgarsão EspeciafconstaiOu que não havia acompanhamente como diazepan. Verificou-se o uso indiscrimimento pelo Serviço SOcial. Outras irregularidades lonado dessa droga, sem critério clfnico nem avaliaram apontadas: apenas os profissionais de enferrnagem · cterliveleJementarTazlam-reg1strõ5 -rios prorF
ção rotineira. o mais grave é que esse tipo de medicamento causa dependência química e é particulartuáiios; não se-encontranennumplanõ-terãpeutii:()
mente perigoso quando utilizado por idosos, dados
ou nutricional, não obstante se refira a alguma forma
os efeitos colaterais que podem levar até mesmo à
de carência alimentar.
Do relatório do escritório de representação do
psicotização. Sem diagnóstico de epilepsia ou de crises convulsivas, uma droga indicada para esses caMinistério da Saúde no Rio de Janeiro, obtivemos a
sos era usada em muitos pacientes. O uso de tal
informação de que, na inspeção às primeiras dez clídroga - fenobarbital - há muito foi condenado como
nicas assemelhadas à Santa Genoveva, foram conssedativo, sendo particularmente desaconselhado
latadas irregularidades. Entre as impropriedades,
para pacientes idosos.
___ -viu-se que há mais pacientes que leitos; não há recursos humanos adequados nem na área de apoio,
A investigação sobre a diarréia - motivo imediato de muitas das mortes - constatou que o surto
nem na de enfermagem, nem na de profissionais

\leva:
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nos faturarnentos dos serviços conveniados;i:orfio
médicos. As patologias que levaram à internação AVC, hipertensão arterial, insuficiência cardfaca, alfaz, por exemplo, ao pagar apenas R$2,00 por concoolismo- respondem por um percentual que oscila
sulta. Não se podefbrincar com os seres humanos.
entre quarenta e noventa por cento dos pacientes.
Em decorrência, o valor das consultas e internações
deve ser estabelecido em bases realistas. E isso
Internados há mais de um ano, não são, obviamennão será possível sem um aumento substancial dos
te, pacientes tora de possibilidades terapêuticas,
como normalmente são identificados.
recursos orçamentários para a saúde, como propõe
o relatório da comissão temporária.
O relatório do Senador José Alves traz consiQuanto a nós do Parlamento, não podemos adderações gerais sobre o percentual cada vez maior
mitir a alocação de verbas para estabelecimentos de
de idosos em nosso País e da necessidade de se ter
saúde do porte do Santa Genoveva. Seria a desmouma politica efetiva voltada para esse segmento da
ralização completa de nossa existência. Para tanto,
população. Recursos consideráveis serão necessáé primordial que nossos serviços de acompanharios para os programas específicos, uma vez que o
mento e fuicalização das políticas de saúde estejam
envelhecimento da população brasileira se deu de
em funcionamento e contando com a infraestrutura
forma muito rápida, ao contrário do que aconteceu
adequada. Para tanto será de inestimável valia o
em alguns países industrializados.
apoio
doTribunal de Contas da União.
Entretanto, Senhor Presidente, pelo que se viu
Aós Senhores Senadores, membros da Comisda aplicação dos recursos feitas pela Santa Genovesão: Senador Ney Suassuna, Senador José Alves,
va - que recebeu o equivalente a mais de quatro miSenador José Fogaça, Senador Sebastião Rocha,
lhões e meio de dólares em pouco mais de dois
Senador Romero Jucá, Senador José Bianco, Senaanos - a questão vai além do aporte de recursos fidor Artur da Távola, Senador Lucídio Portela e Senanceiros. Com a devida vénia ao nobre relator,
peço permissão para dizer que os propriefános aa- -·TY!RlorValmir Campelo, os meus agradecimentos
pela paciência e pela coragem de lidar com um asclinica Santa Genoveva são responsáveis pelo que
sunto que nos causcu tanto pesar, mas com o qual
aconteceu. Não discordo de que o Poder Público tetivemos que nos defrontar.
nha se omitido, ao não fiscalizar, mas não posso admitir que uma instituição que se diz prestadora de
Aos demais companheiros, o meu agradecimeserviços de saúde contrate coma Administração Púnot por terem aprvado tão prontamente o requeri-mento de instituição dessa Comissão Temporária e
blica a prestação de um serviço, receba por esse serV~
ço e depois abandone centenas de seres humanos
por terem apoiado o desednvolvimenot de seus trapara morrerem à mingua. Os donos da Santa Genovebalhos.
Desse episódio, Senhor Presidente, cristalizouva são responsáveis, sim. E o mínimo que podemos
se em nós uma certeza: é preciso humanizar os seresperar é que sejam condenados na Justiça nas ações
viços de saúde. É preciso mandar para a cadeia tomovidas pelo Ministério Público Federal.
dos os bandidos aproveitadores que utilizam estabeDa mesma fonma, julgo imprescindível que o
lecimentos de saúde para se enriquecerem às cusMinistério da Saúde adote as providências para defitas da tortura, dos maus tratos e da morte de cidanir o que sejam pacientes crónicos e fora de possibidãos brasileiros que trabalharam a vida inteira e que
lidades terapêuticas. Que esse mesmo órgão, juntamertlCem ter um final de vida digno - e mesmoo
mente com o Ministério da Previdência e Assistência
uma morte digna para aqueles que não têm espesocial, defina as ocorrências passiveis de internação
rança. Outra certeza: neste final de século, com urem asilos, distinguindo os casos de amparo social
banização intensa e desagregação social provocados de necessidades clínicas. Considero imperativo
das pelo modelo socioeconômico excludentem, as
que não se dê um centavo sequer do dinheiro públifamílias precisam recompor seus valores. Não é
co a instituições que cometam qualquer tipo de fraupssivéfâe1xar ammgua uma pessoasó porque ela
de. E não me refiro apenas àquelas que praticam irficou velha, dá trabAlho, não produz mais. Não se
regularidades de natureza contábil, mas também
pode admitir que o Estado ou qualquer preposto
àquelas que tratam com desonestidade, desrespeito
maltrate nossos idosos.
e desumanidade os seus pacientes. Para tanto, os
Que esse episódio sirva-nos a todos de lição e
serviços de auditoria devem ser eficazes e abranque tomemos corriO melá não vê-lo repetido nunca
gentes.
mais.
O Poder Público não pode-continuar oferecenEra o que tinha a dizer. Muito obrigado!
do justificativa para as fraudes institucionalizadas
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Encer·
rou-se ontem o prazo para apresentação de emendas às seguintes matérias:
·Projeto de Lei da Câmara n• 204, de 1993 (n•
731/91, na Casa de origem), que acrescenta pará·
grafos ao art. 6° da Lei n• 605, de 5 de janeiro de
1949, que dispõe sobre o repouso semanal remunerado; e
• Projeto de Lei da Câmara n• 45, de 1996 (n•
57/95 na Casa de origem), que acrescenta inciso ao
art. 473 da Consolidação das Leis de Trabalho.
Aos projetas não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia,
oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.473-30, adotada
em 15 de abril de 1997 e publicada no dia 16 do
mesmo mês e ano, que "dá nova redação a disposi·
tivos da Lei n• 8.742, de 7 de dezembro de 1993,
que dispõe sobre a organização da Assistência Social, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2" da Resolução n•
1/89-GN, fica assim constituída a Comissão Mista in·
cumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares

Suplentes
PFL

Odacir Soares
Jonas Pinheiro

Joel de Hollanda
Vilson Kleinübing
PMDB
Gerson Camata
Cartas Bezerra

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

PSDB
Artur da Távola

Cartas Wilson

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS)
José Eduardo Outra

Sebastião Rocha
PPB

Epitácio Cafeteira

Leomar Quintanilha
DEPUTADOS

Titulares

Suplentes
PFL

Célia Mendes
Osmirlima

Jairo Azi
lberê Ferreira

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
PedroYves
Darcísio Perondi

Saraiva Felipe
Remi Trinta
PSDB

Fátima Pelaes

Flávio Ams

BIPco_(PTLPD_TLEC do_B)
José Machado

Neiva Moreira
PL

Luiz Buaiz
Pedro Canedo
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami·
tação da matéria:
Dia 24-4-97- designação da Comissão Mista
Dia 25-4-97· instalação da Comissão Mista
Até 21-4-97· prazo para recebimento de emen·
das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 30-4-97- prazo final da Comissão Mista
Até 15-5-97· prazo no Congresso Nacional
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O Sr. Geraldo Melo, t• Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidlmcia, que é
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-A Presidência recebeu o Aviso n• 204, de 1997, de
18 do corrente, do Presidente do Tribunal de Contas
da-União, encaminhando cópia da Decisão n• 188,
de 1997, adotada pelo referido Tribunal, na Sessão
Ordinária do Plenário de 16 de abril do corrente ano,
bem como dos respectivos Relatório e Voto que a
fundamentam, referente à Auditoria Operacional realizada no Sistema de Telecomunicações Brasileiro.
(Diversos n• 23, de 1997)
O expediente vai à Comissão de Fiscalização e
Controle.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
- A Presidência determina o encaminhamento do
Projeto de Lei da Câmara n• 35, de 1996 (n• 700/95,
na Casa de origem), que acrescenta inciso X ao §
10 do art. 178 do Código Civil, à Comissão Tempo·
rária destinada a examinar o Projeto de Lei da Cã·
mara n• 118, de 1984, que institui o Código Civil, de
acordo com o art. 374, inciso 11, do Regimento Interno do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
_ -Sobre_amesa. J!lQU~ri~I']IQ!Jl!e_~rá liclc> pela_SRA. __
11 Secretária em exercício, Senadora Martuce Pinto.
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É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Ng 290, DE 1997
Nos termos do art. 160, combinado com o art.
199 do Regimento Interno do Senado Federal, requeremos seja o tempo .destinado aos oradores da
Hora do Expediente da Sessão Ordinária do dia 13
de maio do corrente ano dedicado à comemoração
do 1162 aniversário de nascimento do grande escritor brasileiro Afonso Henrique de Lima Barreto.
Sala das Sessões, 24 de abril de 1997.- Senador Abdlas Nascimento - Benec:llta ela Silva Eduardo Supllcy - José Alves - Ramez Tebet Lauro Campos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães)
- O requerimento será submetido à deliberação do
Plenário após a Ordem do Dia, nos termos do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães)
- Senhores Senadores, acho do meu dever informar
a V. Ex's que o Sr. Ministro-Presidente do Supremo
Tribunal Federal respondeu às declarações que fiz
em defesa do Congresso, mas que não entram no
âmago do que afirmei como Presidente do Senado.
Afirmei e reafinno que, eleitos pelo povo brasileiro, temos a autoridade de quem faz a Lei, de não
permitir que se perturbe o trabalho da Casa com interpretações que não condizem com a realidade da
Lei que elaboramos.
O Supremo Tribunal Federal, não concordando
com uma lei ou até mesmo com um procedimento,
tem à mão meios de se entender com as duas Casas do Congresso e até, se for o caso, para adotarse um novo procedimento. Entretanto, usurpar atribuições do Congresso Nacional, nem o Executivo
nem o Judiciário podem fazer. Pelo menos eu não
permitirei enquanto for Presidente do Congr'lsso Nacional. E tenho dado provas disso no pouco tempo
em que aqui me encontro.
Dar por que, temendo que se tente diminuir as
atividades desta Casa, sobretudo no seu poder de
fiscalização, fiz declarações, porém jamais ofensivas
ou que levassem a qualquer confronto, porque não é
do meu desejo permitir confronto com nenhum Poder da República. Mas é da minha obrigação defender o Poder que presido.
Houve assim, talvez, quem sabe, um alerta
para que o próprio Supremo Tribunal Federal e até o
Executivo não insistam em usurpar atividades que
são próprias do Poder Legislativo. Por isso, ontem,
demos a demonstração de plena democracia quando votamos mudanças no que tange a medidas pro-
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visórias, para sanar o que a Constituição de 1988,
erradamente, concedeu ao Executivo no poder de
legislar. Demos um grande passo e não podE'remos
ficar indiferentes quando qualquer dos Poderes,
mesmo o Supremo Tribunal Federal, quiser reduzir,
da atividade lfcita de uma Comissão Parlamentar de
Inquérito, ou de outras que venham a se formar, o
direito da investigação.
Por isso, o Sr. Ministro-Presidente do Supremo
Tribunal responde e insinua: são resquícios da ditadura. Talvez, quando S. Ex' fez essa afirmação, estivesse referindo-se a algum colega seu que tenha
sido nomeado pela ditadura. Aqui todos fomos eleitos livremente pelo povo brasileiro em regime pós-ditadura. Entre eles no Supremo, certamente há nomeados por presidentes afastados por eles mesmos
da Presidência da República. Outros foram nomeados por Presidentes, bons ou maus, segundo a opinião pública, mas nós fomos eleitos pelo voto popular.
A nossa consagração é do povo, por isso nos
cabe defender o mandato por ele conferido com independência em relação a qualquer dos Poderes,
mas com respeito reciproco.
É o que estamos fazendo e é o que queremos
que seja feito.
Dai por que ninguém mais do que eu, formado
na atividade estudantil - e não há melhor cadinho
para formação politica do que a atividade estudantil
- tem consciência da responsabilidade pública.
Mas não posso, como Presidente do Congresso Nacional, nem o Presidente Fernando Henrique
Gardoso, como Presidente da República, e muito
menos o Sr. Presidente Sepúlveda Pertence, como
Presidente do Supremo, continuar ainda como Presidente da UNE na Presidência do Supremo Tribunal
Federal, como eu não posso continuar Presidente de
diretório na Presidência do Congresso Nacional.
Temos todos as nossas responsabilidades, sobretudo os que estão no Supremo, que têm de julgar
os autos e não debater com os demais Poderes da
República.
Chegou o momento de cada um exercer a sua
função, se queremos todos servir a democracia e
porque queremos servir a democracia . É hora de
nos dannos as mãos para os acertos definitivos entre os Poderes e não estar na postura de melindrar o
Poder que na opinião pública pode ser d mais fraco,
que é o Legislativo, mas que, na verdade, é o mais
forte, porque é aquele que vem da verdadeira vontade popular.
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Essas declarações eu teria que fazer em dele~ - ··a:rgum afroi.Jxamento-do prótec10nismo-europeü--oii- '" .o Congresso Nacional e o faço com a coragem
norte-americano, protecionismo de "primeiro mun:•_ :-- nunca me faltou, com a vontade de acertar e
do", sofisticado na forma. eficiente no conteúdo.
no:--- ar a Presidência para a qual fui eleito pelos
Só para exemplificar: a União Européia dá ele-neus Pares. (Muito bem! Palmas!)
vados subsídios aos seus agricultores; opõe barreiO SR. PRESIDEI'ITE (Antonio Carlos Magalhães)
ras fom1idáveis às nossas exportações de produtos
- O::stá prorrogada a Hora do Expediente, por 15 mipecuários; discrimina nossas bananas (isso mesmo)
,,_;:::Js, para atender aos três oradores inscritos.
em favor da sua própria produção ou das ex-colónias africanas; dificulta nossas exportações de papel
Com a palavra o Senador José Serra.
(para beneficiar a Escandinávia). Para ajudar o comV. Ex" dispõe de cinco minutos.
bate ao narcotráfico, prefere o café colombiano ao
O SR. JOSÉ SERRA (PSDB-SP. Pronuncia o
brasileiro. Discrimina o café, o café solúvel, o suco
Ee'] .1ínte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
de
laranja brasileiros e o frango. Dá àquelas ex-colóc,o::cJdente, Sr4s e Srs. Senadores, na semana pasnias africanas um tratamento preferencial generali~;;c-a assistimos, aqui em Brasília a uma marcha cozado e prepara-se para excluir totalmente o Brasil
~;;..,dada pelo MST, marcha essa que el~vou, ao
das facilidades comerciais que concede aos países
-"i;.imo, a simpatia mtemac1onal pelos pobres brasisubdsenvolvidos.
?' --c;s. Ela acrescentou definitivamente, no seio dos
Não faltariam. também, os exemplos sobre os
~:o:ses desenvolvidos, um quarto ponto na agendaEstados Unidos, com suas quotas tarifárias em cima
C:J suas preocupações com o Brasll, até há pouco
de produtos lácteos, tabaco, produtos que contêm
-:~-,Irada em três questões: índios, direitos humanos
açúcar e álcool etílico, e seus impostos de importad ~3io ambiente.
ção de frutas e derivados (especialmente suco de laAliás, essa simpatia expandiu-se à vontade deranja brasileiro), para não mencionar os subsídios às
•Jica ao caráter do movimento, bem distante, apesar
suas exportações (frango e óleo de soja), e as barde um ou outro gesto mais afoito, do modelo do
reiras sanitárias e fitcissanitánàs, utilizadas como
S·,r,dero Luminoso peruano ou dos Zapatistas de
arma de comércio. Além disso. o Brasil é o único
c:··':Ipas. Seria inconcebível, por exemplo, que o
país latino-americano-que não desfruta de isenção
"' Ja, as Ongs ou as Igrejas européias se dispuses- de lamas na importação de açúcar. Éramos, até
·. ·-· ·n a tal solidariedade se o MST tivesse se engajameados dos anos oitenta, o maior exportador de eta- · na preparação de alguma modalidade de exército
nol para os Estados Unidos, mas a elevação de tari: ~ •ibertação ou de ações meramente terroristas.
fas de importação e a retirada do produto brasileiro
Mas a solidariedade externa ganharia um sentide um sistema de preferências expulsou-nos do
:JQ prático inestimável se, além da difusão mundial
mercado
norte-americano, um favor de outros paído:" problemas aqui existentes, se voltasse também
ses (Caribe e Israel).
para seus próprios países, à procura de ações que
Aliás, é interessante lembrar, no caso do meio
facilitassem, de lá, a resolução dos graves probleambiente,
que o Brasil, como candidato ao primeiro
mc:s de desigualdade e pobreza aqui existentes.
pulmão
do
mundo, vem sendo há tempos objeto de
Uma delas. sem a menor dúvida, tem a ver com as
preocupação e mesmo assédio internacional. Por
pr2:icas comerciais restritivas que os países desenisso. foram introduzidas cláusulas de condicionalida·to;vidos impõem às exportações brasileiras, incluíde, positiva, nos financiamentos das agências multiaos os produtos agrícolas. Não tenhamos dúvida:
laterais de crédito (Banco Mundial, BJD, entre ou-::or1 mais exportações agrícolas, melhoraríamos
tras) além de restrições comerciais, também posititarro o emprego nesse setor, como as condições fivas, como o •selo verde" europeu, que prejudica
nan:eiras para a promoção e a subsistência dos asnossas exportações de papel, ou a cláusula de tartasen~amentos.
iui bloqueia expertações aos EstadOs Unidos
Hoje não exportamos talvez a metade do que
de camarões e pescados em costas brasileiras com
·.:-:~.l. possível em matéria de alimentos, se os merredes suscetíveis de apanharem, juntos, tartarugui::c.c;os externos fossem livres. Não nos espantemos:
nhas. Mas caberia esperar que, junto às medidas
..:; - ·;o diariamente a imprensa e os artigos de eco nopositivas, a comunidade internacional se dispuses.. ::tas, poderíamos concluir que a vocação ao protese, também, a apoiar o Brasil e resolver seus proble·x·.11smo é um atributo essencialmente tupiniqliim.
mas ambientais sem comprometer seu desenvolvi·'c antanto, nos últimos anos, embarcamos na diremento económico. Foi por isso, aliás,. que se arrançãc contrária, mas sem qualquer contrapartida em

--:_ ruga,
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·J, ·~-? ''iube dos países mais desenvolvidos
(EU,'. .;.cac. Alemanha, França, Itália, Grã-Bretanhá e t;anada);-apromessa,-ratificada na Eco-92, no
Rio de Janeiro, de apoio amplo a financiamentos
que "tsassem. por exemplo, a fixação de populações
í.Qra das áreas ecologicamente sensíveis, além da
compra de equipamentos que permitissem detectar
e momtorar queimadas ou desmatamentos em geral.
Infelizmente, transcorridos cinco anos desde a realização da ECO, praticamente hão se avançoU nesse
assunto. Seguem as condicionalidades e as restrições comerciais. mas não vieram o apoio e os finanCiamentos esperados para um enfrentamento estruturai dos problemas.
Mas, voltando ao nosso tema, derrubar. as barreiras ao comércio agrícola daria mais terra aos
sem-terra. Para o MST, seria r.1ais importante, por
exemplo, do que a não-privatização da Vale do Rio
Doce, pos1ção defendida por seus dirigentes. Por
isso. não seria fora de lugar que mobilizasse ajuda
externa tembém para esse objetivo nacional.
Muito oorigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
-Obrigado a V. E~.
Com a palavra o Senador Fernando Bezerra.
O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB-RN.
Para uma breve comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, pedi a
palavra oara um breve comunicação. Antes, porém,
gostana de cumprimentá-lo, Sr. Presidente, pela defesa firme que faz da soberania do Congresso Nacional. Tenha certeza - creio que não só de minha
parte, mas de todos os Senadores - que recebe a
mais irrestrita solidariedade e esteja certo de que estaremos ao seu lado nesta causa, na defesa da soberania do Congresso Nacional.
Sr. Presidente, vi, há poucos dias, na televisão
brasileira, uma posição do meu Partido, o PMDB,
contra a privatização da Vale do Rio Doce. Entretanto, com todo o respeito que tenho ao meu Partido e
aos seus líderes, de modo particular ao ex-Presidente Sarney, ao Líder nesta Casa, Senador Jader
Barbalho. venho aqui me pronunciar contrariamente a
essa decisão do Partido, provavelmente tomada pelos
colegiados superiores dos quais não faço parte.
Não pcderia deixar de manifestar a minha posição. como líder da iniciativa privada, de modo particular do seror industrial brasileiro, pela privatização da
Companhia l/ale do Rio Doce, no entendimento de
que, não só neste caso. não é papel do Estado brasileiro ser empresário. Essa função é exercida com competência comprovada pelo setor privado. As-experiên-
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cias a que o mundo assistiu em que o Estado ocupou o lugar de empresário foram desastrosas.
Tenho acompanhado todo o detalhamento que
antecedeu ao leilão em que deve ser realizada a privatização da Vale do Rio Doce, e, aqui, no plenário, quero manifestar-me contrariamente à posição do meu
-Partido. sou favomveJ a.- privatizaÇão da Vale do -Rio
Doce na forma como o Governo pretende fazer.
_ Muito obrigado, Sr. Presideote.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
-Obrigado av_. Ex_..
Com a palavra o Senador Júlio Campos.
.Q.SR~J_ÚLIQ_CAMPOS (PFL-MT. Pronuncia o
seguinte discor·so:-sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, sr-se Srs. Senadores, no dia 18 de abril
último, o Deputado Gilney Viana, do PT do Mato
Grosso, protocolou no Egrégio Tribunal de Contas
da União uma grave denúncia, da qual o povo brasileiro tem que tomar conhecimento.
A denúncia trata do instrumento contratual n•
066890000. finnado entre o Governo do_E§ta_c:lQ ~ _
Mato Grosso, por meio da Secretaria de Fazenda, e
determinada empresa de engenharia, que tem po•
objeto a pavimentação de 82,7 quilómetros da BR163, a tão falada Cuiabá-Santarém, por cuja viabilização tanto temos lutado.
Quando Governador do Estado, asfaltei 600
quilómetros dessa estrada, de Cuiabá até Porto
Santa Helena, co, n recurscs do Estado de Mato
Grosso. Agora, num trabalho conjunto da bancada
federal, conseguimos incluir, no Orçamento de 1997,
R$ 19,8 milhões, numa emen::la coletiva de bancada, para essa grande obra. Lamentavelmente, o dinheiro incluído não vai dar para nada, porque o contrato denunciado pelo brilhante Deputado do PT
mato-grossense ao Egrégio Tribunal de Contas prevê R$ 44.746.682,53, a · preços iniciais de
R$541.072,00 por quilómetro. É a obra mais cara do
Brasil e uma das mais caras do mundo. Nem a estrada ligando São Paulo a Curitiba, que passa por
meio de montanhas, custou mais do que US$ 300
mil por quilómetro.
Esse contrato foi lançado no último sábado em
Cuiabá, com a presença do Sr. Ministro dos Transportes. Na sexta-feira, eu havia alertado S. Ex" para
que tomasse cuidado porque, pela manhã, o Dep·Jtado do PT havia feito essa denúncia ao Tribunal de
Contas. Mesmo assim, ele compareceu e lançou
essa obra que nos envergonha.
Aqui há vários ex-governadores, dentre eles c
eminente s-enactOrTns Rezenile, que construiu mc.is
de quatro mil quilómetros de asfalto: sete mil quiiô-
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metros nas três oportunidades em que governou
Goiás. Jamais, nenhuma obra na região CentroOeste custou mais do que US$200 ou US$250 mil
por quilómetro. Asfaltei 600 quilómetros a US$130
mil o quilómetro, no tempo da inflação. Agora, um
quilómetro de asfalto está custando US$541 mil. O
dinheiro que daria para asfaltar 80 quilómetros só
vai fazer 40 quilómetros. Isso é uma barbaridade!
Neste instante, faço um apelo à Comissão de
Fiscalização e Controle Financeiro do Senado Federal no sentido de que o Tribunal de Contas da União
realmente examine a gravidade dessa denúncia que
faz o PT de Mato Grosso, por meio de seu representante, Deputado Federal Gilney Viana.
O Presidente Fernando Henrique e o Ministro
dos Transportes são, no meu entendimento, tiomens
de bem e de respeito, com o dinheiro público principalmente, e não irão jamais admitir uma coisa dessa.
Queremos, sim, Presidente Antonio Carlos Magalhães, queremos, sim, Srs. Senadores aqui presentes, a pavimentação da BR-163, a Cuiabá-Santarém. É uma obra importante para Mato Grosso, para
o Pará e para o Brasil, mas não a preço de R$541
mil o quilómetro. Plagiando Boris Casai: isso é uma
pouca vergonha! O que vem ocorrendo em Mato
Grosso é um ato de corrupção,-em relaÇão ao qual
nós, da Com1ssão de Fiscalização Financeira - advirto o eminente Presidente daquela Comissão, Senador João Rocha - temos que tomar providência.
Enquanto o dinheiro público estiver indo para o
ralo, como está acontecendo nessa obra, o Brasil jamais encontrará o destino do seu desenvolvimento.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Sobre a mesa, ofício que será lido pela Sra. 11 Secretária em exercício, Senadora Marluce Pinto.
É lido o seguinte:

OFÍCIO N° 439/97
Brasllia, 22 de abril de 1997
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
pelo PPB, o Deputado Felipe Mendes como titular,
para integrar a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Atenciosamente, Deputado Odelmo Leão, Líder do PPB.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-A Presidência designa o Deputado Felipe Mendes,
como titular, para integrar a Comissão de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, de conformidade com o expediente que acaba de ser lido.

Sobre a mesa, ofício que será lido pela Sra. 11
Secretária em exercício, Senadora Martuce Pinto.
É lido o seguinte:
OF N° 22/97/CCJ
Brasnia, 22 de abril de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 257 do Regimento Interno, encaminho a Vossa Excelência o Projeto de Lei
do Senado n° 53, de 1995, de autoria do Senador
Pedro Simon que, mediante Requerimento deferido
por esta Presidência-Solicita a retirada da proposição. - Senador Bernardo Cabral, Presidente da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M!!galbães)
- De acordo com o disposto no art. 257 do Regimento Interno, a matéria vai ao Arquivo.
Es;gotado o tempo destinadoao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item único
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 78, DE 1996
(Incluído em Ordem do Dia nos
termos do art. 172, I, do Regimento Interno)
Discus~o. em turno único, do Projeto
de Lei âo Senado-ii• 18,-de 1996, de autoria
do Senador João França, que dispõe sobre
a remissão de créditos tributários federais
de pequeno valor, tendo
- Parecer proferido em Plenário, Relator: Senador Geraldo Melo, em substituição à
Comissão de Assuntos Económicos, favorável, nos termos de substitutivo que oferece.
(Em virtude de adiamento)
~Q__SFI. PBESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- A matéria constou da Ordem do Dia na sessão deliberativa ordinária de 11 de março último, quando
teve sua discussão adiada para hoje.
Discussão, em conjunto, do projeto e do substitutivo em turno única..
.. . .

Sobre a mesa, requerimento que será lido pela
"..Sra. 1• Secretária em exercício, Senadora Marluce
Pinto.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 291, DE 19;97
Senhor Presidente,
Nos termos do disposto do art. 279 c do Regimento Interno do Senado Federal, solicito adiamento
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de aiscussão do PLS n° 78/96, a fim de ser feita na
que o resultado morte, embora previsível, não era o
Sessão de 5/6/97.
objetivo dos agentes.
Sala das Sessões, 24 de abril de 1997. -SeGarotos mimados, com a irresponsabilidade
nador Hugo Napoleão, Líder do PFL no Senado Fenão só da pouca idade como da vida fácil e cõmoda,
deral.
herdeiros da cultura de violência consentida e estimulada nos meios de comunicação social, é bem
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
provável que quisessem, como alegaram, dar um
-Em votação o requerimento.
susto
num mendigo adormecido ao relento da noite
As S~s e os Srs. Senadores que o aprovam
brasiliense.
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Devem, é claro, ser responsabilizados, indiviAprovado.
- dualmén-te Efna: forma da lei, pelo seu ato reprováSerá cumprida a deliberação do Plenário.
vel.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães)
Ninguém discorda disso; o próprio pai de um
- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
deles,
Juiz de Direito, declarou ao Jornal do Brasil
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimennão
ver
justificativa para o seu filho, pedindo apenas
2
to n 290, de 1997, lido no Expediente, de autoria do
a
atenção
das autoridades para a sua integridade ffSenador Abdias do Nascimento e outros Srs. Senasica. No entanto, a pressão da opinião pública, justadores. Solicitam S. Ex•s que o tempo destinado aos
mente exaltada pelos recentes acontecimentos de
oradores da Hora do Expediente da sessão do dia
violência
por parte das próprias autoridades consti13 de maio próximo seja dedicado à comemoração
tuídas, em Diadema e Cidade de Deus, tem levado,
do 116° aniversário de nascimento do escritor Afona meu juízo, a alguns excessos na apreciação do
so Henrique de Lima Barreto.
caso desses jovens delinqüentes, pelas autoridades
Em votação o requerimento.
envolvidas. - - - -Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
Em primeiro lugar, não me parece adequado
permanecer sentados. (Pausa.)
chamar-se o crime que cometeram de hediondo, priAprovado.
vando-os, assim, de qualquer benefício da lei penal.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
Sem querer deter-me nesse aspecto, pelo moO SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
tivo óbvio de não ser advogado, tenho, porém, a no-Concedo a palavra ao Senador Gilvam Borges.__
ção de que só são hediondos os tipos penais descri. O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP. Pronuntos na lei específica - Lei n° 8.072/90 - entre os
cia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
quais o homicídio qualificado pelo uso de fogo, na
Senadores, subo, hoje, à tribuna para cuidar de um
hipótese de terem sido praticados a título de dolo,
tema delicado, de grande impacto na opinião pública
coisa que só à Justiça caberá apurar no curso de renacional e internacional, notadamente no Distrito Fegular processo criminal.
deral, e, ainda mais, com a íntima responsabilidade
Decidir, de plano, a existência do dolo e, em
de abordá-lo num sentido contrário do que seja, talconseqüência, configurar-se a hediondez do crime,
vez, o predominante por parte da mídia.
aplicando a tal decisão os efeitos correspondentes,
Trata-se do caso do índio pataxó, Galdino Jeexpressos na supressão dos favores legais comuns
sus dos Santos, morto há poucos dias num ponto de
à generalidade dos delitos parece-me um exagero
ônibus da 703/704 Sul de Brasma, em conseqüência
das autoridades competentes, no desejo, talvez, de
de queimaduras generalizadas provocadas por fogo
dar uma satisfação ao clamor pÚblico. ·
ateado às suas vestes por jovens de classe média
Não me cabe, entretanto, estender-me sobre
da Cidade.
- essa matéria técnica, ciente de que não deve ir o saEm primeiro lugar, quero solidarizar-me tanto
pateiro além dos sapatos.
com a Iam ma do índio falecido, quanto com as famíNem sequer as circunstâncias de fato que cerlias dos agressores, vitimas todas, quase em igual
cam o caso são objeto de minha preocupação, emmedida, do trágico evento.
bora ache oportuno lembrar aos defensores extreNão há dúvida quanto à existência do crime.
mados da exemplaridade da vingança pública que,
Não tenho, porém, tanta certeza, como faz crer o nomuito provallelmenie, esses garoto-s n5.o são monsticiário, de que houve o dolo de matar.
tros; _são, antes, maus frutos de uma sociedade
Muito mais plausível me parece a versão do
anestesiada-diante- do sOfrimento dos mais pooreS e,
dolo eventual ou mesmo da culpa con_!>ciente,_ E!ITI
ademais, entregues à sua própria consciência, que
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já deve estar lhes cobrando o devido preço pelo seu
momento de insanidade.
É bem possível que não tenham mesmo pretendido o resultado de sua ação bárbara irrefletida,
podendo alegar, em seu favor, ser primários e menores de 21 anos como causas atenuantes das respectivas penas.
Não é isso, entretanto, na minha opinião, o
mais importante a extrair-se do infausto episódio.
O que mais me impressionou em tudo isto foi a
atitude de hipocrisia dedicada ao assunto por parte
da quase generalidade_ da mídia nq _Paí§,_~~~.O
feita a editorial da Folha de S. Paulo, em 22 de
abril, intitulado 'Assassinato em Brasllia". de impressionante acuidade humanística.
Com algumas variantes, a imprensa deu o
enorme destaque que o fato merece, mas de um
ponto de vista descontextualizado, como se se_ t_ratasse de um caso isolado de violência, cujo remédio
é a punição exemplar, para desestimular casos isolados futuros.
A declaração dada, dia 22 deste mês, a O Globo pelo Ministro Domelles. integrante da comitiva
presidencial ao Canadá, em descompasso. aliás,
neste aspecto, com o pensamento do próprio Fernando Henrique, extemado a respeito na mesma
matéria, exprime bem tal tendência da imprensa.
nas seguintes palavras:

"É preciso uma punição exemplar para
caracterizar o crime como ato isolado de
vandalismo, evitando caracterizar a sociedade brasileira como violenta. •
Há dois pressupostos profundamente equivocados subjacentes a tal declaração: um. o de que a
violência criminosa é eventual e não a regra em nosso meio social. O segundo é a idéia de que a ação
da lei, atuada principalmente através de casos
exemplares, é eficaz como meio de fazer funcionar e
fortalecer a Justiça e as instituições democráticas e
em inspirar temor aos eventuais infratores.
A experiência brasileira recente, só para não ir
além de nossas fronteiras, demonstra, com fartura,
como é enganosa e5Sé! vi::;ãQ_d() problema.
É só lembrar o caso Collor e PC Farias~-os
anões do Orçamento e os assassinos fardados de
Vigário Geral e da Candelária, no Rio de Janeiro.
Ninguém ficou sem punição, obtida através do
assédio vigilante da opinião pública, justamente excitada pela relevância das respectivas punições,
num contexto de luta contra a impunidade, esta, infelizmente, tão cediça entre nós.
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No entanto, temos aí de volta, em seu lugar, a
CP!_gQ_s_?recatórios.__-ª._matança de Eldorado dos
Carajás e o arbítrio da Cidade de Deus e Diadema,
a desafiarem a continuidade e a coerência desse
processo punitivo e desse saneamento moral e jurídico da sociedade bra§jleira.

- É claro que esperamos, todos, a ounição dos
responsáveis, não por serem casos clamorosos, ruidosos, capazes de atrair o noticiário, mas, sim, porque são ates anti-sociaise_ de desmandos, praticados num ambiente de exclusão social e de violência
__.rQtLneira_dJdgida_n.ão contra minorias. como no caso
do índio pataxó, mas contra a maioria dos deserdados da cidadania brasileira.
-- O problema é a impunidade geral e não a i~
punidade de casos isolados e emblemáticos.
É preciso ir além das punições, é preciso aluar
-contra o ambiente, as circunstancias que tomaram
tais fatos possfveis.
As instituições não se consolidam a partir da
comoção e da histeria popular. e, sim, pelo aprofundamento aa ·consciência crítica de todos, tomados
capai:es ae sopesar. com equilíbrio, a complexidade
social dos fatos trazidos à luz.
Nãoposso deixar de ver uma influência conserVado-ra e, até. quase-fascista,- nos movimentos
em prol de julgamentos apressados. redentores da
consciência geraCc6mo exorcismo de culpas coletivas.
Em nada ficará=prestigiada a legalidade e o sadio funcionamento dás instituições e do Estado de
Direito se a punição exemplar deste e dos demais
casos que mereceram o interesse da mídia servir,
apenas, para aplacar a consciência das pessoas
para a continuidade habitual de episódios semelhantes.
A justiça seletiva é a pior das injustiças, como
o ódio é o pior dos juízes e as decisões sob o impacto de emoções violentas, as piores decisões.
Num contexto de esquecimento, como estímulo
à anistia generalizada da abundância de ocorrências
iguais, a punição não Cl!mpre sua função social, e,
-pelo contrário, serve à manutenção do status quo.
·se fosse mendigo não haveria problema• é a
conclusão que deriva-das declarações de um dos
homicidas; Max Rogério, ao Correio Braziliense.
Não há por que fingir escândalo 'diante de tal
declaração, imaginando-a como um rompante de insuportável cinismo. como faz o Correio Brazlliense
em editorial de 22 do presente mês.
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Todos sabemos que esta declaração do rapaz
é a coisa mais verdadeira q•Je se d1sse até agora sobre esse triste episódio.
Fosse um mendigo e nada se saberia sobre o
caso, nenhuma manchete lhe daria espaço, nenhuma ONG se pronunciaria, nenhuma repercussão internacional seria produzida, nenhuma autoridade pública se indignaria, nenhum eco, enfim, teria essa
morte, além dos gritos de dor da própria vítima.
Mais adiante o mesmo editorialista diz, com casualidade indiferente, que o índio se achava "descansando" na madrugada fria de Brasilía.
Que admirável eufemismo! O índio não estava
descansando; o índio dormia, e dormia ali porque
não tinha onde dormir.
Não há como contraditar os jovens criminosos
nesse particular: é mesmo impossível distinguir um
índio, envolto em trapos, de um mendigo, tanto
como é impossível distinguir o mendigo de uma coisa, e coisa imprestável, abandonada nas ruas, a poluir o meio ambiente.
E esta situação de discriminação de fato, indiscutível, presente num recanto escondido da consciência de cada um de nós, muito mais que o crime
em si, é que é hedionda, repugnante, um insu~o a
um mínimo estatuto de civilização de qualquer povo.
Isto, sim, é uma agressão inominável à cidadania: a banalização e a indiferença, quando não a
franca hostilidade para com a miséria e os miseráveis.
Porque é disso que se trata, disso e não de um
simples homicídio é que, no fundo, estamos falando:
é de cidadania, ou melhor da falta que nos faz o
sentimento coletivo dessa cidadania.
Os matadores do pobre pataxó não são mais
que executores de uma cultura de violência, cujos
mandantes são o Estado e a própria sociedade civil.
Vivemos num verdadeiro Estado de Natureza,
somos pós-modernos sem nunca termos passado
pela modernidade, abolimos a escravatura apenas
no papel, somos neoliberais sem tP.rmos jamais conhecido o liberalismo e sem termos nunca sido tocados sequer pela idéia da igualdade, que custou à
Europa tantas guerras civis e revoluções.
É nesse nosso auto-exame, em face da experiência civilizada de outros povos - exame que inclui
não só um olhar desassombrado sobre nosso passado, mas também sobre o nosso presente, sobre
nosso modelo de sociedade intrinsecamente excludente e globalizador da miséria, em que o saneamento das contas públicas se antepõe ao saneamento propriamente dito das moradias infectas dos
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nossos concidadãos -, repito, nesse ambiente de
mea culpa, que devemos graduar nosso horror
diante da morte do inocente índio pataxó.
Só assim poderemos pretender o mínimo de
isenção no julgamento dos envolvidos, para ver, afinal, o quanto de cada um de nós e das instituições
que vimos construindo esteve presente ali, na altura
da 704 da W3 Sul, e o quanto de arquétipo social
está contido naquele ato criminoso.
Não basta repudiar o crime, o próprio pai de
um dos rapazes Já o fez. Necessário e urgente é mudar a nossa sociedade; da atual, cujo pressuposto é
que o homem é o lobo do próprio homem, do estado
de natureza descrito por Thomas Hobbes para o estado civil de prevalência das leis, mas, principalmente, do império da soberania popular, onde através da
educação massiva e de qualidade, possam os excluídos ter, pelo menos, uma noção mais clara de
sua exclusão e estejam em condições de lutar contra ela, ao invés de ficarmos namorando indicadores
_económicos, qi::Jedi!;!_ntes _a qualquer manipulação
tecnocrata.
Parece utopia, mas não é; parece sonho, mas,
ao contrário, é a única saída para o pesadelo de violência que nos aflige: a expansão real e não somente retórico-eleitoral da cidadania brasileira, através
da educação formal, universal e, conseqüentemente,
política de todos os seus membros.
Não é de Marcatismo, nem de linchamentos
morais que precisamos; já tivemos ditaduras demais.
Cada mal pede seu remédio, e essa ocorrência
da morte da do fndio pataxó é extremamente representativa de uma situação histórica e estrutu7al de
excludência e violência e pede uma punição, sim,
mas não apenas uma punição exemplar e isolada,
como se fora um problema bissexto, mas reclama
um exame sério, um mea culpa de todos nós, as
autoridades, os não excluídos, enfim, desta sociedade de exclusão.
É preciso, sobretudo, mudar o ângulo de visão
do problema, do particularismo fácil para sua contextualização estrutural.
Esse episódio é, Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, muito mais complexo do que parece; esconde muito mais do que mostra; compete a nós,
com lucidez e auto-crítica, desvendá-lo.
Sr. Presidente, sr-se Srs. Senlidores, anteontem, liguei o rádio para ouvir a "Voz do Brasil" e ouvi
quase todos os homens públicos, sem exceção, manifestarem-se sobre o episódio. Repudiaram o tão vil
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crime, mas analisaram apenas um lado do ato criminoso.
Aquilo me tocou profundamente, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, porque analisei a circunstância, a conjuntura, numa retrospectiva histórica,
porque é necessária uma reflexão mais profunda
para que possamos compreender esse ato.
Denominaram quatro rapazes, de menos de 21
anos, de monstros criminosos, que só merecem ser
banidos através da condenação da sociedade; fizeram um apelo explícito a toda a Nação, no sentido
. de que é preciso aplicar uma punição exemplar aos
mesmos. Sim, é preciso a punição, mas dentro da
lei; nenhum deles deve ser isento de cumprir o que
determina a lei. Para todas as autoridades cgnstituídas; do Presidente desta Instituição ao Presidente
da República, ao Presidente do Supremo Tribunal
Federal, a lei deve ser a mesma.
Que circunstância triste! Não estou tentando,
de maneira alguma, desmistificar o que aconteceu;
muito pelo contrário. Esses jovens já começaram a
pagar a partir da primeira noite. Eles não terão apenas uma noite de agonia, como teve o também pobre fndio pataxó, lfder de sua região - mas mais de
40 mil noites, que os aguardam para o sofrimento
terrfvel.
Sr. Presidente, não venho me solidarizar com
esses jovens, mas venho para tentar compreender o
outro lado, o lado das circunstâncias que levaram a
esse crime tão bárbaro! Foi um crime que comoveu
todo o País, mas só foi analisado um lado. E o outro? E o sofrimento dos pais dessas pessoas, que se
tomaram monstros do dia para a noite?
Venho protestar contra essas declarações hipócritas, essas declarações que dizem: "Não, tem
que fazer, tem que ultrapassar, tem que condenar!
Que a lei o faça, mas a lei tem de ser respeitada, assim como as prerrogativas de cada um dos criminosos.
Eu me solidarizo, sim, com a famflia do índio
pataxó. Sou defensor nesta Casa, tanto quanto o fui
na outra de onde vim, das minorias.
O SR. Sebastião ,Rocha - Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. GILVAM BORGES- Concedo um aparte ao nobre Senador Sebastião Rocha.
O Sr. Sebastião Rocha - Senador Gilvam Borges, é muito difícil ouvir o pronunciamento de V. Ex"
e dele não participar, haja vista as posições que V.
Ex• transmite à Casa a respeito desse crime, que,
no meu entendimento, foi hediondo e não merece
.Qualquer atenuante. Para mim, o que diferencia esse
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crime de muitos outros da mesma espécie ocorridos
no Brasil- e até mesmo em Brasflia - é que, desta
vez, os assassinos foram encontrados imediatamente, enquanto que assassinos de outros crimes até
hoje estão foragidos ou a Policia não deu a devida
atenção ao caso, desprezando, talvez, informações.
Com isso, até agora os criminosos encontram-se em
liberdade. A diferença está também em que ali estava um lfder de um segmento importante, que é o segmento indfgena, uma raça importante no Pais. Tratava-se de um lfcler que veio a Brasma para lutar pelos
seus interesses, pelos interesses do seu povo. A morte
ele mendigos, de pessoas pobres, 'humildes, moribundas, infelizmente está banalizada neste Pafs. E a elas
não se dá muita importância, em função do número ele
ocorrências que têm havido. Quero fazer referência,
embora saiba que não tem muita relação com o discurso ele V. Ex", à morte dos 19 sem-terra, há mais de um
ano, em Eldorado dos Garajás. Até hoje, não houve
punição para esse crime, exatamente porque os responsáveis não foram identificados, através de um inquérito competente. O Governador Almir Gabriel, meu
amigo particular e que merece todo o nosso respeito,
recentemente fez aprovar, na Assembléia Legislativa,
uma emenda constitucional que garante fórum privilegiado ao Comandante da Pc.:ícia Militar e ao Secretário
de Segurança Pública. Ou seja, um ano após o assassinato sem que tenha havido qualquer conclusão a
respeito daquele crime. Então, a diferença está af: os
criminosos foram encontrados desta vez. Um líder
morreu e; Infelizmente, a degeneração da sociedade
atual banalizou os crimes contra pobres neste Pafs.
O SR. GILVAM BORGES- Agradeço o aparte
de V. Ex".
Embora o meu tempo já se esteja encerrando,
quero dizer a V. Ex" que comungo do seu aparte,
- m-a-s-alerto que a morte não distingue se o cidadão é
lfcler, preto, branco ou índio; quando ela passa, leva
_gualquer um
Quanto ao episódio de Eldorado dos Carajás,
informo ao nobre Senador que está havendo um
erro muito grande por parte do Estado. Esses trabalhadores sem terra, que fizeram as suas justas reivindicações, não foram vítimas só dos proprietários
.-de terra; foram vítimas também de alguns segmentos da sociedade civil, organizados no âmbito dos
Partidos, da -Igreja. Todos esses segmentos deveriam ser ouvidos no processo. O incentivo e o estímulo levaram essas pessoas à morte. '
Sou, sem sombra de dúvida, defensor da causa justa da reforma agrária. Tenho, em relação a
isso,--um posicionamento firme. No entanto, acho
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muito engraçado o fato de só o Estado ser penalizaO projeto tem como objetivo modernizar os sisdo. Penso que todos devem ser envolvidos, para
temas de arquivamento hoje existentes no Pafs, haja
que possam ser penalizados, porque há os que dão
vista que os grandes galpões, as caixas abarrotadas
uma força muito grande, mas colocam a turma para
de documentos em papel estão sujeitas à ação de
ser vítima.
microorganismos e da umidade e ainda à mercê da
Sr. Presidente, registro o meu repúdio aos hidistância, do diffcil acesso.
pócritas. Tal como o Presidente, faço um apelo no
Mediante o projeto, pretendo possibilitar e agilisentido de que a lei seja cumprida. A lei, a lei acima
zar a localização, a recuperação, a tramitação de inde tudo, não o exagero da lei.
formações e dados além da transmissão de documenQue Deus nos abençôe!
tos de um detemünado loça.l para outro. O projeto não
obriga, mas autoriza a destruição dos originais, permiE quero dizer mais: esses rapazes vão pagar,
tindo, portanto, o armazenamento exclusivo de docue estão pagando, um preço altíssimo, um preço
mentos em meios el!'ltrônicos, desde que esses meios
maior do que o do Pataxó. O Pataxó já foi, está desnão sejam passíveis de destruição. Ou seja, deverá
pachado, está no mundo espiritual, graças a Deus.
Foram só três ou quatro horas de sófrimehtó. Esses- --ser exigido um nível de segurança pelo Governo, que
~- qlJiem vai _I"Elgulalll!lntar_e_sse_~:>rojeto - optamos por
rapazes vão passar noites e noites de um sofrimento
pro!JOr um projeto amplo, que permitisse regulamendo qual não se tem nem idéia.
tação pelos órgãos técnicos do Governo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Segundo o projeto, cada órgão ou empresa deO SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
verá proceder a urrí disciplinamento da forma como
-Com a palavra o Senador Sebastião Rocha. V. Ex•
__ irágerenciar o arquivamento dos seus documentos,
dispõe de cinco minutos.
das suas informações ou dos seus dados. Ele exige
O SR. SEBASllÃO ROCHA (Bioco/PDT-AP.
que haja a garantia da autenticidade, da indelebilidaPronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orade e da confiabilidade dos documentos e das infordor.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, informações e também a proteção contra a alteração,
mo ao Plenário que a Comissão de Constituição, Jusadulteração, destruição e a reprodução indevida dos
tiça e Cidadania, do Senado, aprovou ontem projeto de
documentos. E ainda prevê a responsabilidade peminha autoria. Tal proposta, se for adotada pelo Connal, que hoje já é prevista pela legislação em vigor.
gresso Nacional, deverá colocar o Brasil na vanguarda
Segundo a lei, aquele que destruir, fraudar ou deteda modernização do gerenciamento de dados, infornoràr documentos ou irlfór'Tm!Ções deverá merecer
fT'ações e documentos públicos e privados.
as penalidades já previstas na legislação.
O projeto, na sua forma original, tem como obSr. Presidente, era esta a informação que eu
jetivo atribuir valor jurídico à digitalização de docugostaria de trazer ao Plenário, agradecendo a opormentos. No decorrer da análise pela Comissão, fotunidade.
ram atendidas várias sugestões feitas por entidades
O SR. PRESIDgNTE (Antonio Carlos Magalhães)
interessadas no assunto, como o CONAR e a Asso- Concedo a palavra ao Senador Esperidião Amin,
ciação Brasileira de Gerenciamento de Informações.
por cinco minutos.
Sofreu esse projeto várias modificações até chegar
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Pan
ao substitutivo final do Relator Roberto Requião, que
uma breve coml!nicação. Sem revisão do orador.) dispõe sobre os documentos produzidos e os arquiSr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, como Senavados em meio eletrônico e dá outras providências.
dor e Presidente Nacional do Partido Progressista
Rapidamente, vou expor a importância desse
Brasileiro, valho-me da oportunidade para fazer uma
projeto. Entre outras razões que me motivaram a
breve comunicação, que considero relevante pelo
apresentá-lo está a evolução do sistema de informaseu conteúdo social.
ção e transmissão de dados resultantes dos avanHoje pela manhã, vários Parlamentares, dentre
ços tecnológicos hoje conhecidos no mundo e a neeles o sempre assíduo Senador Pedro Simon, particessidade, portanto, de oficializar os processot tecciparam de um e'lcontro que congrega alguns Part'inológicos modernos, tomando-os acessíveis e permitindo a sua utilização pelos organismos públicos e
mentares cristãos, católicos. Como Presidente do
pelas empresas. A evolução nesse campo, como toPartido, tive a oportunidade de levar ét despretensiosa contribuição do Partido Progressista Brasileiro à
dos sabemos, foi de grande dimensão, sobretudo
Campanha da Fraternidade, da CNBB, deste ano.
quanto ao armazenamento e à reprodução de informações e dados.
~.como_sabJ11TIQs,~a..Campªnha da Fraternidade, nes-
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te ano de 1997, tem como tema "Cristo Liberta de
Todas as Prisões·. Esse assunto foi aprovado na
34° Assembléia-Geral da CNBB. E, à semelhança
do que já fizemos no ano de 1996, dentro do espírito
ecuménico universal que o nosso País congrega e
cultua, demos ao tema escolhido a manifestação de
apoio através da multiplicação de alguns exemplares
que serão distribuídos sob a forma elaborada pela
CNBB e cem sua autorização.
Acrescento apenas a este registro, que se faz
útil no momento em que tantas questões sociais levam-nos à reflexão sobre o caminho da sociedade
brasileira - e não vou relembrar aqui quais são os
assuntos que nos impactaram no campo social nos
últimos 30 dias, mas foram muitos, diversificados,
pesados e, acima de tudo, instigantes à nossa preocupação e inquietação -, que no texto que distribuiremos foi acrescentada mensagem, um texto muito
pequeno em extensão, mas muito grande em significado. A mensagem consta de um livro escrito pelo
saudoso jornalista e político de Santa Catarina, Hermínio Menezes Filho, que, por problemas próprios
da época, 1933, foi condenado pelo que hoje seria
crime contra lei da imprensa e levado à penitenciária
do Estado de Santa Catarina.
No livro "Das grades da Penitenciária" escreveu. entre outros, este texto que aqui repetirei, encerrando este registro:

Abri11997

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr" Presidente,
peço a·palavra, como Uder.
A SRA. PRESIDENTE (Martuce Pinto) - Concedo a palavra, como Líder, ao nobre Senador Roberto Freire.
O SR. ROBERTO FREIRE (BLOCO-PE. Como
Uder. Sem revisão do orador.)- Sr" Presidente, s,.-s
e Srs. Senadores, o Governador de São Paulo, Mário Covas, lançou para o debate da segurança pública teses que merecem ser, por todos nós, aprofundadas.
A crise da segurança pública brasileira e a violência da nossa sociedade estão exigindo respostas.
Não é suficiente a indignação. não são suficientes
as emoções nas manifestações em função de viol€ncías pontuais. É n-ocessãrío proceder a·o estudo - - de suas causas e à busca institucional de soluções.
A proposta do Governador de tentar fazer com
que a sociedade civil assuma maior responsabilidade, com que do ponto de vista institucional se unifiquem as polícias civis e militares, com que se discuta o fato de que segurãriça pública não é uma questão militar e que, portanfo, ·aquilo que for cometido
de ilícito no exercício da segurança pública não
pode ser julgado pela Justiça Militar.
Todas essas questões merecem do Senado,
do Congresso Nac1onal, aprofundamento, porque
muitas delas exigirão reformas constitucionais, reformas de nossas leis.
"Homem! Lembra-te que o mais abjeto
Eu queria dizer, em nome do nosso Partido,
dos indivíduos, por mais baixo que viva na
em nome do Bloco da Oposição que, desde à época
escala social, podia ter nascido teu irmãoda Constituinte, eu tentava discutir que segurança
gêmeo, gerado no ventre e alimentado ao
pública não é questão militar, que desmilitarização
seio da mais pura das Mães."
da polícia poderia ser um caminho, que a sua unifi(Do livro Das Grades da Penitenciária
cação, administrativamente, era necessária, que a
- Hermínio Menezes Filho - 1933).
Justiça Militar para julgar crimes de segurança pública nacn:levena ex1stir.- Mais do que isso: discutimos
Este texto, penso que confirma a íusteza e o
a subordinação da polícia judiciária, unificando inrelevo da Campanha da Fraternidade, adotada este
quéritos e investigações, ao Ministério Público.
ano pela CNBB, que tem- repito -como lema: Cristo Liberta dE: Todas as Prisões".
Essa discussão não teve prosseguimento. Mas
surge, ou ressurge, sempre que há assamos de vioPara terminar, congratulo-me com o Senador
lência na sociedade. É necessário dar continuidade à
Antonio Carlos Magalhães pelo pronunciamento que
discussão, para que não tenhamos de presenciar outro
fez na defesa da inteireza do Legislativo, respeitanassomo de violência e novamente manifestações de
do a autonomia dos Poderes, como quer a nossa
-- ~el!:lQ@o, inc:ligf!ação e discussão de soluções.
Constituição.
-Vamos encaminhar essa proposta de S. Ex",
Muito obrigado.
saudando o Governador Mário Covas pelo peso que
Durante o discurso do Sr. Esperidião
tem no partido do Presidente da República, no GoAmin, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Freverno daquele que é o maior Estado dâ Federação e
que sofre maior índice de violência. Saudando-o,
sidente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pela Sra. Marluce Pinto, suplente
gostaríamos de dizer que o Bloco de Oposição, o
de Secretário.
.nossoF'artido, tem na sua proposta um caminho im-
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portante para aprofundarmos a discussão e encontrannos a solução para a violência em nosso País e
para uma segurança pública que seja de proteção à
cidadania.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marluce Pinto) - Dando prosseguimento à lista de oradores, passo a palavra ao Senador Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - SRA. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, na semana passada, a Rede Globo
de Televisão levou ao ar, em edição do Jornal Nacional, maténa denunciando a venda e o uso indiscriminados de anabolizantes nas farmácias e até em
academias de musculação e fisiculturismo.
Abordei ligeiramente o assunto desta tribuna
na quarta-feira passada, prometendo explorá-lo com
mais profundidade em outra ocasião, o que faço
agora, pela gravidade e relevância do tema.
É espantoso comprovar com imagens gravadas a preponderância do interesse económico, praticada por pessoas inescrupulosas, em detrimento da
saúde e do bem-estar da população, principalmente
dos jovens de 16 a 25 anos, que são os usuários
preferenciais desse tipo de droga.
É obrigação do Estado zelar pelo bem-estar e
pela salvaguarda física, mental e moral de seus cidadãos. Especialmente pelo fato de que apenas
uma ínfima parcela da sociedade tem acesso aos
conhecimentos técnicos envolvidos especificamente
com os efeitos indesejáveis de medicamentos e drogas.
O chamado livre arbítrio na adoção de práticas
que afetem o âmbito próprio implica, necessariamente, no domínio dos conhecimentos envolvidos
com a atitude considerada.
Em verdade, o tenno grego pharmakon, raiz
etimológica da palavra fámnaco, representa, a um
tempo, os conceitos de remédio, magia e veneno.
Traduz, portanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, as ambigüidades dos remédios colocados à disposição da população. Todos são, de um
lado, poções salvadoras e, de outro, potentes venenos. dependendo da fonna e das doses utilizadas.
Mesmo os profissionais de saúde não podem
garantir a inexistência de danos à saúde como decorrência do uso de medicamentos. Apenas, dados
os conhecimentos que possuem e as experiências
anteriores que viveram, existe uma redução nas
chances de tal ocorrência.
Destarte, não nos parece prudente, desejável e
económico para os interesses da- própria sociedade
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a_c;onQessã.o çle _<imJ:>)opoc:Jeg:leçls<:)riQ. éi()S cidadãos
sobre a utilização OI.Jnâ() de tal ou qual medicamento ou droga. Devem, isto sim, ter amplo acesso ao
sistema de saúde, principalmente quando detemos
hoje o conhecimento aprofundado dos danos que o
abuso de certos medicamentos pode trazer a certos
indivfduos especificamente, e ao sistema social
como um todo.
Na última década, presenciamos a elevação
exponencial da influência do contexto industrial da
saúde e da beleza física sobre os cânones do comportamento social.
_ Vivemos a era do culto do Ego e do próprio
corpo, num isolamento sociológico indesejável. Os
indivíduos passaram a viver em microbolhas sociais.
--- Nesse contexto, o fisiculturismo, em verdade.
assumiu o caráter de moda estética sine qua non.
Passou a estabelecer a moldura do comportamento
da juventude, com graves riscos à saúde.
Tal sistema industrial parece aproveitar-se de
um processo fisiológico de indução de hábito obsessivo, por meio da liberação das endorfinas cerebrais.
Como corolário da explosão tecnológica, em
que multiplicam-se os equipamentos de fisiculturismo, surgiram as drogas mágicas que conseguem
acelerar o processo de embelezamento físico: os
anabolizantes.
Por outro lado, esses medicamentos têm sido
utilizados tambémcom fins ilícitos, no aumento da
eficiência atlética, como o caso do corredor Ben
Johnson, nas Olimpíadas de Seul, de 1992.
A busca de resultados a todo custo tem sido a
marca registrada da utilização de tais produtos, haja
vista a vasta utilização desses esteróides anabolizantes, todos virilizantes, por mulheres halterofilistas.
A recordista mundial dos 100 metros rasos,
Florence Griffith-Joyner, com a sua musculatura
exuberante, até hoje levanta suspeitas acerca da validade de suas marcas, especialmente após a modificação do seu perfil andróide, depois do seu afastamento das pistas.
Assim, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
os esteróides anabolizantes fazem parte de uma
vasta classe terapêutica de honnõnios, todos dotados, como já foi dito, de efeitos- androgêriícos, em
maior ou menor monta.
O aumento da massa e da eficiência muscular
é o denominador comum de seus efeitos. Têm sido
utilizados, para este fim, a testosterona, a metiltestosterona, a oxandrolona, entre outros.

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

468

---------------------------=~---------~-~-~~~

ANAIS DO SENADO FEDERAL

As Indicações terapêuticas exclusivamente médicas para o uso desses agentes são mais ou menos restritas, como, por exemplo, na impotência, na
osteoporose, nas anemias refratárias, no tratamento
paliativo da recorrência de câncer de mama em mulheres menopáusicas, nas queimaduras etc.
No entanto, o uso por homens ou mulheres
normais pode acarretar sérios problemas de saúde,
como, por exemplo, a virilização de mulheres, a soldadura prematura dos ossos reduzindo a estatura final de jovens na puberdade, a maior incidência de
·câncer de fígado, a hipertensão arterial, infertilidade
irreversível, a impotência e os distúrbios de comportamento, explosões de agressividade, apenas para
ilustrar os mais comuns.
Ultimamente, os esteróides têm sido substituídos por peptídeos como IGF-1, ou seja, o Fator de
CresCIInento lnsulino-Simile, com 70 resíduos de
aminoácidos e uma seqüência semelhante à da insulina.
Esse peptídeo é dotado de atividade anabolizante sem efeitos virilizantes. No entanto, é portador
de um efeito extremamente perigoso e mesmo fatal,
que é a hipoglicemia pós injeção, semelhante ao
que ocorre com a própria insulina.
A par de todos esses complicadores, uma outra questão da maior seriedade deve ser encarada:
falsificar uma droga é uma das coisas mais simples
do mundo e a margem de lucro é astronómica.
Na grande maioria dos casos, tudo o que se
necessita é de um bom artista gráfico para copiar o
rótulo verdadeiro e imprimir a bula numa impressora.
Qualquer pessoa pode acondicionar a droga num
frasco, até mesmo em sua própria casa, utilizando
apenas uma seladora de tampas e ampolas.
Os falsificadores copiam o rótulo legítimo de
toda e qualquer firma farmacêutica que eles desejarem. Segundo dados da Confederação Brasileira de
Culturismo, enviados pelo seu Presidente, Sr. Alexandre Pagnani, ao meu gabinete, num esforço elogiável de combate à máfia que atua no mercado negro dos anabolizantes, com o sacrifício da integridade da nossa juventude, as drogas mais consumidas
são, quase sempre, falsificadas.
Ainda segundo pesquisa divulgada pela Confederação, as substâncias ou produtos que os falsificadores colocam nessas drogas podem ser muito
perigosos ou, na melhor das hipóteses, completamente inúteis.
Até hoje, inúmeros casos de falsificação foram
descobertos, porém essas informações dificilmente
chegam à opinião pública.
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Em 1985. cómeçaram os problemas referentes
ao mercado negro;-a:pós o lançamento de um livro
obscuro intitulado Underground Sterold Hanclbook. Nesse livro, o autor atribui notas e classificações aos esteróides, dando a eles categorias que
variavam de uma a quatro estrelas, de acordo com a
sua eficácia.
Apareceu, então, no mercado negro a bolasterena, que era uma droga contendo uma mistura de
três anabolizantes esteróides androgênicos e que foi
classificada naquele livro com quatro estrelas.
A bolasterona (Myagen) tomou-se, então, o assunto principal em cada academia ou ponto de treinamento dos Estados-Unidos. Cada usuário de esteróides precisava ter um pouco dessa droga e, assim,
explodiu o mercado negro.
Essa droga era um esteróide legítimo no sentido de que o atleta podia realmente conseguir alguns
ganhos que pudessem ajudá-lo em termo de pertormance, porém, tais ganhos estavam longe de ser
espetaculares.
Eventualmente, alguns atletas passaram a
prestar atenção sobre o que estava ocorrendo com
seu rendimento e um ano mais tarde foi descoberto
o Dianabol falsificado, que na verdade se tratava
apenas de carbonato de cálcio, giz escolar, dissolvi~dCJem-água.

Depois disso, alguns atletas descobriram que o
frasco de Anavar não passava também de giz escolar com uns poucos comprimidos da droga legítima
presentes em cada frasco.
A partir de 1986, após todas essas drogas terem aparecido no mercado negro norte-americano,
muitos atletas passaram a conseguir esteróides através de médicos que forneciam a eles receitas legftimas.
Isso durou até 1988, quando o Estado do Colorado (sede do Comitê Olímpico Norte-Americano)
proibiu que médicos receitassem anabolizantes esteróides androgênicos para propósitos de esporte, o
que motivou outros Estados americanos, como a
Califórnia, Illinois e New Yori<, a aprovarem leis semelhantes.
Assim, a:s drogas pasSaram a ser originadas e
"t:omercializadas predominantemente no mercado
negro, prática que se estendeu a outros países e
que, infelizmente, tambérh chegou ao Brasil, juntamente com o culto exacerbado da beleza física.
Em 19H8, num dõs m111ores êscãnctalos de falsificação de anabolizantes, esteróides androgênicos
l"lédiislória do esporte cómpet1tívó, foi descoberta
uma cópia muito bem confeccionada de um rótulo da
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urma Lemmon, dos EUA. Essa é uma firma fannacêutica legitimamente estabelecida, sendo uma das
maiores desse ramo de atividades. Exatamente por
isso, seus rótulos foram tão explorados por falsificadores. O resultado dessas falsificações é que foi introduzido no mercado negro quantidades assustadoramente grandes.
Os governos das nações-desenvolvidas e com
tradição no esporte competitivo tentam de muitas
formas combater e diminuir a influência do mercado
negro, que tem fugido para países periféricos onde a
legislação sobre a matéria é frouxa e o nível de informação da população inadequado.
Mais recentemente, a partir de 1990, as preparações falsificadas no mercado assumiram uma aparência muito mais profissional como se tivessem
sido fabricadas por alguma firma farmacêutica estrangeira legitima, o que aumenta a vulnerabilidade
dos usuários potenciais.
Até mesmo os rótulos, as caixas e as bulas parecem ser autênticos, descobrindo-se a farsa somente quando se analisa o conteúdo da ampola.
Cresce, portanto, a responsabilidade do Poder
Público no exercfcio da tutela que exerce quanto à
segurança, à integridade e à saúde do consumidor.
Nesse contexto, a atuação da Secretaria Nacional
de Vigilância Sanitária é de fundamental e intransferível responsabilidade.
Sr. Presidente, sr-s e Srs. SenadortJs, espero
ter conseguido colocar a gravidade da questão que,
nesta tarde, tenho a honra de trazer desta tribuna,
após um pedaço - pequenino, convenhamos - do
véu que encobre o assunto ter sido levantado pelo
Jornal Nacional, na semana passada.
Confesso que essas preocupações já fazem
parte do meu cotidiano politico há algum tempo. Prova disso é que apresentei, em abril de 1996, projeto
de lei de minha autoria que restringe a venda de esteróides e ou peptfdeos anabolizantes. Trata-se do
PLS n• 64, de 1996, que se encontra atualmente tramitando na Comissão de Assuntos Sociais desta
Casa, onde recebeu parecer favorável do Relator, o
nobre Senador José Alves, e aguarda para ser colocado em pauta.
Ao encerrar, aproveito a oportunidade para solicitar ao Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, Senador Ademir Andrade, a urgente colocação
da matéria em pauta, de modo que possamos, com
a disciplinação da matéria, salvaguardar a população de tais abusos, através da elevação do nfvel de
controle sobre a dispensação e venda desses produtos, que, infelizmente, têm sido utilizados inapropria-
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damente pela juve'ntude, colocando em risco, por via
de conseqüência, o próprio futuro deste Pais.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marfuce Pinto)- Concedo a palavra-ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco-SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- SRA. Presidente, Sr-s e Srs. Senadores, o primeiro amigo do príncipe - refiro-me ao Professor José
Arthur Giannotti -, na última segunda-feira, afirmou
ao Jornal do Brasil que o Movimento dos Sem-Terra deve se tomar um partido politico. Ora, esta é a
opinião do amigo do príncipe,- e seu primeiro amigo,
daquele que mais de uma vez temos ouvido. Normalmente ele dialoga muito com o Presidente. Em
verdade, só fala depois de dialogar muito com Sua
Excelência.
Quem quiser saber quem é o porta-voz não oficial, aquele que interpreta o pensamento do Presidente, deglutido depois do diálogo com o filósofo do
porte do Professor José Arthur Giannotti - seu companheiro dos últimos cinqüenta anos, companheiro
na Universidade de São Paulo, companheiro no Cebrap -, sabe perfeitamente da extraordinária afinidade e entrosamento do Professor Giannotti com o
Presidente da República.
Até mesmo quando o professor fez a advertência referente ao déspota esclarecido, o Presidente e
Giannotti declararam posteriormente que haviam
conversado a respeito.
Normalmente o Professor Giannotti faz observações depois de conversas com o Senhor Presidente da República. Por que o Professor Giannotti
__ propôs, certamente ouvindo Sua Excelência, que o
Movimento dos Sem-Terra se tome um partido politico? Abro aspas para sua reflexão:
·ou o MST se transforma em um partido politico, mesmo enfrentando os riscos de
se tomar burocrático como as outras legendas, ou se mantém como um movimento social e corre o risco de que atas como a marcha Brasllia virem rotinas e percam sua eficácia."
"A questão é saber como manter a
chama viva."
Tomar-se um partido politico, afirmou, faria
com que o MST passasse a concorrer com o PT,
com o qual tem mais afinidades.
Ora, o Presidente da República "passou a
bola" para Giannotti: Giannotti, sugere que o MST se
tome um partido politico. Quem sabe assim consigamos uma divisão no seio do Partido dos Trabalhado- •
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res, parte iria para o MST, parte ficaria com o PT. Só
que o Movimento dos Sem-Terra parece ter uma reflexão diferente. Certamente estarão pensando sobre a reccmendação do amigo do príncipe, todavia é
Interessante que essa recomendação seja feita pelo
Professor Giannotti exatamente no momento em que
o MST consegue dar um passo fantástico, tendo
dessa vez obtido extraordinário respaldo da opinião
pública brasileira. até dos meios de ccmunicação.
Conseguiu fazer com que a população de centenas de cidades, de povoados por onde passou a
Marcha pela Reforma Agrária, Emprego e Justiça
viesse aplaudir. dar as boas-vindas. Inclusive quando, no dia 17. quinta-feira última, a marcha entrou
em Bras1lia, pelo Eixão, foram milhares de pessoas
que acorreram para aplaudir emocionadas, éomovidas com a JUSteza da causa da reforma ag[á_ria. da
melhoria das condições de vida dos tra_balhadores
do campo no Brasil.
José Arthur Giannotti diz:
"É preciso formar uma mão-de-obra
eficiente no Brasil, o que não vem ocorrendo
nos atuais assentamentos. Além de terra, os
trabalhadores precisam saber trabalhar com
tecnologia, receber educação e infra-estrutura. além de ter saúde."

AqUI ele está se referindo a reivindicações do
própno Movimento dos Sem-Terra.
·o Governo vai ter que reagir às reivindicações do MST", comentou Giannqtti.
Na avaliação do Professor, o MST ob!eve UITl
tremendo sucesso com a marcha e ccnseguii,J,Jln~l: ..
mente, "chacoalhar" o Governo. Oe fato. çhaço.a,lhol!.
a ponto de o Presidente, onde quer que esteja - no
Canadá, no Brasil ou em Portugal -. estar tendo que
responder às reivindicações do Movimento dos
Sem-Terra.
O Presidente, entretanto, formulou críticas ao
Mov1mento dos Sem-Terra, como se este não estivesse falando a verdade. Mas quem é que não está
falando a verdade? Vejamos um dos pontos cclocados pelo Presidente nÇ!_ audiênçi<~ junto ao Movimento dos Sem-Terra e também em artigo Pl.li:Jiig~d()_I'IC>_
dia 13 de abril de t 997 nos diversos Jamais do País,
denominado "Reforma Agrária, compromisso de todos!".
A certa altura, ao defender as suas iniciativas~
o Presidente refenu-se à nova legislação do Imposto
Terntonal Rural, dizendo:
"A revisão do Imposto Territorial Rural
(ITR), aprovada em dezembro de 1996, ele-
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vou de 4,5% para 20% a alíquota sobre a
grande propriedade improdutiva, ao mesmo
tempo que simplificou e facilitou a cobrança
do imposto. O novo fTR, por si só, introduz
verdadeira revolução na estrutura fundiária
do País.""
Será mesmo verdade o que disse o Presidente
da República?
Ora, vejamos a argumentação do Ministro Raul
Jungmann, quando, em 10 de dezembro de 1996,
em depoimento prestado na comissão mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida Provisória n• 1.528, que trata do ITR, ocasião em que
estavam presentes os assim denominados Deputados Federais e Semidores ruralistas. S. E~. a certa
altura, respondendo à observação do Deputado
-Hugo Biehl disse:
"Começo com o Deputado Hugo Biehl
que levanta como um primeiro item, e isso é
alguma medida repetida ao longo de vários
d~poimentos, onde se questiona o seguinte:
será que é justo, mesmo considerando - e
faço a ressalva que todos aqui tiveram a
- ~r~.Q<::upação de ressalvar gue são favoráveis à_ t-ª"a@o da propriedad!! imJJrodutiva,
e o Deputado Hugo Biehl tem sido absolutamente claro a esse respeito, de que ele
acha se deve taxar a propriedade improduti-

va:

-o Deputado nos questiona o seguinte:
-será {1Ue essa alíquota de 20% não é algo,
como diz em seguida o Deputado Valdir Co-latto, confiscatório? Será que isso, não ver-dade, não significa uma penalização excessiva, considerando a situação? Responderei
ao Deputado o seguinte: se a gente vai olhar
. a lei vigente hoje no que diz respeito à taxaOÇã()~ vamos enC:ohlrar oOmecanísmo~da_p-=
gressão temporal. A progressão temporal
quer dizer que aquela propriedade que tiver
-o grau de utilização inferior a 30% duplicará,
ou seja, terá multiplicada por dois, ano a
ano, sua alíquota.
- - Isso quer dizer se tomássemos a alíquota de 4,5% • ... que vige para a propriedade com grau de utilização abaixo de 30%,
~em cinco anos. sua alíquota seria de 72%;
em seis anos. 144%. Ela vai dobrando, vai
sendo multiplicada oor dois.
'
Tem-se--o mecanismo da progressão
temporal que não se encontra nessa nova
lei e que significa. na prática, uma taxação
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rm•ito m&is ;;r~sa do que aqui se encontra. A verdade é essa ou seja, pelo processo de multiplicação por dois, ano a ano,
manter-se-ia aquela propriedade, naquela
mesma alíquota, a percentuais em tomo de
144% em se1s anps; e 200% em seis anos.
Duas vezes e meia o património dele.
Portante - dizia o Ministro Raul Jungmann, em 10 de dezembro de 1996 -,estamos sendo, no caso, excessivos nesse processo de taxação. Pelo contrário, se considerarmos um horizonte de cinco a seis anos,
estamos sendo, inclusive, menos gravosos
do que o que está vigindo, o que demonstra
claramente a nossa preocupação de procurar ajustar a lei exatamente ao mandamento
de se punir. Porém, fazê-lo dentro do que já
é o espírito da própria legislação e que af se
encontra. Não estamos aduzindo nenhuma
novidade no que diz respeito a isso•:
Portanto, está claro pelas palavras então proferidas pelo Ministro Raul Jungmann que a nova legislação do ITR, ao contrário daquilo que disse o Presidente em seu artigo e em conversa com o Movimento dos Sem-Terra. se tomou menos gravosa para os
grandes propnetários, inclusive para aqueles que
deixam a terra improdutiva.
Ora, SRA. Presidente, faz-se necessário que o
Presidente tenha outro tipo de atitude diante do sucesso da marcha dos trabalhadores sem terra. Nas
suas ·últimas entrevistas, como aquela concedida
cinco dias após a chegada da marcha, Sua Excelência falava para a comunidade de escritores e jornalistas, em transmissão de Lisboa, e afirmava que a
marcha teve só mil sem-terras; que a conversa com
os Líderes no Palácio do Planalto foi frustrante e que
o MST pensa compor um Partido radical para quebrar o Estado.
Em nenhum momento, salvo na palavra de-seu
primeiro amigo, o MST disse que queria virar Partido
radical para quebrar o Estado. Observou o Presidente que a enfraquecida Oposição está instrumentalizando o MST e que os intelectuais estrangeiros são
ignorantes sobre a realidade brasileira.
O Presidente, logo após a marcha, quis dizer
que aqueies que estavam se solidarizando com o
MST em sua marcha seriam oportunistas, seriam
surfistas.
Nós aqui já observávamos: vergonha teria eu
se não estivesse solidário ao Movimento dos SemTerra; estaria me distanciando de compromis:;os
que tenho procurado manter desde o início da minha
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vida pública. Em verdade, quando fui candidato pela
primeira vez ao cargo público de Deputado Estadual,
em 1978, pelo então MDB, tinha como compromisso
apoiar também um candidato ao Senado que, no
meu entender, era comprometido com a causa dos
trabalhadores urbanos c rurais. Quem era esse candidato? Exatamente Fernando Henrique Cardoso,
que comigo havia estado e depois continuou junto
aos metalúrgicos no ABC.
Naquela oportunidade, não chamou a si nem a
Teotónio Vilela, cujos passos e exemplo Sua Excelência seguiu, de surfistas, por estarem acompanhando os metalúrgicos em seu movimento de greve
por melhores condições de trabalho e por liberdades
democráticas. Na ocasião, ele avaliava importante
estar soliâáno aos trabalhadores.
Desde que resolveu se candidatar à Presidência da República, abraçando e sendo abraçado por
um conjunto de Partidos que não era exatamente o
reflexo mais consistente de sua trajetória como cientista sócio-político; quando o Presidente Fernando
Henrique Cardoso resolveu abraçar o PFL e fazer a
coligação desse Partido ao seu PSDB, não estava
Sua Excelência juntando-se, também, a uma onda
de natureza diferente daquela à qual se juntaram todas as pessoas que resolveram solidarizar-se com a
Marcha dos Trabalhadores Sem Terra? Quer-se saber para onde vai aquela onda e aquele movimento.
O Presidente, no caso de sua candidatura à Presidência e ao seu Governo, resolveu caminhar ao lado
de forças bem mais conservadoras do que aquelas
que caracterizaram sua vida de cientista_ social e político. Outros de seus companheiros de outrora preferem
estar- solidários ao Movimento dos Sem-Terra.
O Sr. Ademlr Andrade - Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY - Ouço o aparte
do nobre Senador Ademir Andrade.
O Sr. Ademlr Andrade - Com relação a essa
manifestação do Presidente de chamar-nos a todos
de surfistas, creio que essa colocação não foi apenas de Sua Excelência, mas da grande mídia nacional que tenta enganar a opinião pública, fazendo de
conta que o MST é um movimento isolado, um movimento que tem uma reivindicação exclusiva e que
não é de Oposição: Na verdade, o MST é um movimento que se contrapõe ao Governo~ lai oposição
::ao--Governo.- Portanto; ta;n>arte dos nossos movimentos, da nossa luta. Somos parte i~tegrante dessa luta. Quem nunca deu apoio ao MST foi justamente os wandes meios de comunicação, que agora tiveram de se dobrar à força desse movimento, e
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menta e façam o que o Brasil de fato precisa - a reaqueles que vão à televisão fazer críticas, nos acuforma agrária.
sando de oportunistas ao lado dos trabalhadores
sem terra. Pedi o aparte a V. Ex" mais para salientar
O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço o
o absurdo a que chegam os homens do Governo: o
aparte, Senador Ademir Andrade.
Senador José Serra, uma das expressões do GoverO Presidente Fernando Henrique Cardoso temno, em comunicação inadiável hoje, aqui no Senado,
se-preócupaâo com-as manifestaÇões no Exterior,
fazia críticas, como faz também o Presidente Ferinclusive na Europa, onde os mais diversos movinando Henrique Cardoso. Aliás, é algo que os inoo- mentes e entidadestêm prestaao solidariedade ao
moda bastante o apoio internacional que está receMovimento dos Sem=Terra, pedindo que se realize a
bendo esse movimento. A:. ONGs de todo omumlo,
reforma agrária no Brasil. Dessa forma, Sua Excedos Estados Unidos, da Europa, principalmente, eslência poderia aproveitar essa energia e a critica das
tão apoiando o MST. Despettados e constrangido_s
- entidades internacionais para somar forças na batacom esse apoio tntemacional, antes o Presidente
lha extremamente diflcil oontra o poder do grande laFernando Hennque Cardoso, e hoje, nesta sessão, o
tifúndio, sobretudo do grande proprietário de terras
Senador José Serra coloca que o MovLmento_dQS__
improdutivas no Brasil.
Sem-Terra devena trabalhar junto a essas ONGs, a
Gostaria ainda, Sr" Presidente, de refletir aqui soesses orgamsmos não-govemamentais_e_m niveLLn- bre a sugestão apresentada pelo Presidente Fernando
temacional para quebrar as barreiras alfandegárias
Henrique Gardoso ao Movimento dos Sem-Terra _duque seus palses impõem ao Brasil, principalmente
rante sua audiência. O Senhor Presidente da Republiaos nossos produtos agríoolas. Imagine V. Ex" que
ca propôs que fosse formada uma oomissão oonstitu~
agora até a responsabilidade do oomércio internada pelo Governo, por algumas entidades e pelo MOVIcional querem dar ao Movtmento dos _Sem-Ierr_a. _ - menta dos Sem-Terra, destinada a estudar as alternaQuer dtzer. o Governo brasileiro derrubou todas as
tivas de realização da reforma agrária. Avalio que essa
barreiras; o comércio e o mercado são livres, o que
seja uma proposta positiva, e obviamente o Movimento
complicou a vida de muitas indústrias brasileiras. O
dos Sem-TerrairárefiE!tir sobre ela __
Governo não impõe nenhuma barreira, não negocia,
O mês de maio, segundo estou informado pela
não se impõe junto ao mercado internacional quanCoordenação Nacional do MST, será dedicado a esdo deveria fazê-lo porque tem força e condições
tuâa:ra: proposição feita pelo Presidente. Seus intepara tal. Quando digo que o Presidente da Repúbligrantes vão fazer uma consulta a todas a~ b_~ses. do
ca falou e o Senador José Serra repetiu - eles falam
Movimento, o que considero um passo stgmfícatrvo,
evidentemente a mesma linguagem - lamentavel- co-nstrutivo. Poderá haver diferentes formas de tramente qutseram chamar a atenção sobre ooisas que
balho, e sé efetiVamente o Presidente da República
poderiam estar erradas no Movimento dos Sem-Ter-_
- quiser se envolver nessa oomissão, quem sabe posra. Na verdade, não existe nada de errado, mas S.
sa Sua Excelência - que, com freqüência, aceita
Ex"s. querem sempre criar algo para parecer à opioonvites para dialogar com grandes entidades reprenião pública que esse Movimento tem defeitos, que
sentatívas_e-com empresários, sejam do setor finantem coisas ruins. Estão sempre tentando culpar o
ceiro ou industrial, do ooméncio, da agricultura, não
MST. E agora surgiram oom essa. É lamentável, que
apenas no Palácio, mas também nos lugares onde
o Governo, por intermédio de um Senador do Goverhá momentos de grande tensão, no sul do Pará, no
no que foi Ministro do Planejamento, que tem todas
Pontal do Paranapanema, no Rio Grande do Sul ou
as condições de impor uma politica de comércio inem outros lugar6s que avaliar como importantes ternacional, de negociar tendo como base o potendialogar oom o Movimento dos Sem-Terra, aproveicial do nosso País, venha agora pedir socorro ao
tando a oportunidade também para manter entendiMST para que esse Movimento consiga que o Mermentos com fazendeiros.
cado Comum Europeu quebre as suas reservas e
- Acredito que é- positiva a oonverSa. no Palácio
sejam superadas as dificuldades de comércio que o
do Planalto, mas o Presidente Fernando Henrique
Brasil tem para exportar seus produtos agrícolas. É
Cardoso poderá se deslocar pelo Pais_ para oonhelamentável, também, mais esse desvio da realidade
cer
ainda inais de perto a nossa realidade, propique quer se impor ao MST. O que o Governo tem de
ciando
a oportunidade p-ara qUe um número maior
fazer é reconhecer esse Movimento como sendo do
de traóalhadoresparttCipem âodiálogo. Não é fácil
povo, como um Movimento autêntico que lhe faz
para os trabalhadores sem-terra chegarem a Brasloposição. Espero que S. Ex"s mudem o seu entendilia, especialmente em grande número.
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É necessário um grande empenho para que
esse debate seja de fato o mais sincero possível e
para que haja detenninação muito forte por parte do
Governo - é isso que espero - no sentido de modificar uma estrutura fundiária tão injusta como a presente no Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, a Sra. Marluce Pinto, suplente de Se·
cretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Ademir Andrade.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade)- Concedo a palavra à Senadora Martuce Pinto.
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB-RR. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, o Brasil assistiu nestes últimos dias
- e ainda assiste - ao que já se denominou •A marcha pela terra•.
Outro fato não deu tanto lbope nas páginas da
imprensa e nos meios de comunicação, como a presença dessas milhares de pessoas unidas por único
ideal, numa passeata jamais vista.
Definitivamente, o grito pela terra ecoou por todos os quadrantes deste País e vazou além de nossas fronteiras, mas, passado o calor e a expectativa
naturais que tais movimentos causam, tanto pelo volume da massa hum::na envolvida como pela possibilidade de surgimento de situações inesperadas
causadoras de tensão e angústia, o que vimos foi
~m movimento pacífico, ordeiro e limitado às suas
intenções.
Mais positivo ainda, quando percebemos o dia
·o· acontecer num clima de harmonia, ratificando a
ordem democrática instituída em nosso País.
Não fosse a ocorrência do bárbaro crime que,
em meio ao evento, ceifou a vida do indio Pataxó
Galdino Jesus dos Santos e que deixou enlutada a
Nação inteira, não teríamos motivos para viver o clima de consternação e indignação de agora.
Os laços do imponderável se fizeram ao aliar o
hediondo episódio ao movimento que transcorria em
paz.
Este fato, isolado daquele e merecedor de
exemplar punição, angustia e nos faz repensar os
valores sociais.
Sr. Presidente, a luta pela terra é antiga e entre
nós possui história própria. Não raras vezes essa
luta se tomou o centro de vigorosos debates, tendo
como principal argumentação a necessidade da
modernização do País e a conseqüente mudança da
mentalidade social vigente.
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Desde o século XIX, ainda no Brasil Império, liberais e conservadores debatiam essa questão,
cada um defendendo, com opiniões próprias, o sistema de domínio e posse da terra.
Maria Yeda Unhares, historiadora e emérita
professora brasileira, como ninguém, soube resumir
a questão fundiária em nosso País.
Em brilhante matéria publicada no Jornal do
Brasil - peço sua transcrição nos Anais desta Casa
- sintetiza a questão agrária brasileira com raro saber e pouquíssimas palavras.
Em síntese, destaca que, do final do Império,
início da República, até os anos quarenta de nosso
século, Rui Barbosa foi um dos poucos a erguer a
voz sobre o domínio e posse da terra, sem contudo
lograr êxito.
A partir daí, o assunto volta ao centro do debate político, vestido com a preocupação de se encontrar os caminhos para um desenvolvimento capitalista e aí definir o papel do Estado.
Nos anos cinqüenta, e talvez aqui tenha se iniciado essa caminhada que estancou no Planalto
Central, a questão é abraçada por um sentimento
que vê o uso da terra como fonna de desenvolver
uma sociedade mais justa e modema.
Enfim, meus nobres Pares, três momentos cruciais da questão agrária em nosso País merecem
destaque.
O primeiro ocorreu ao longo do século XVII, e
sua base se assentava na conquista do território em
direção à várzea amazónica e ao Nordeste.
- Usegundõ momeflló pooe ser situado na virada para o século XX, quando é negado aos escravos
recém-libertados o direito à terra e ao trabalho livre
e, finalmente, o terceiro momento, compreendendo
os últimos 30 anos com o agravamento da situação
num país já industrializado e ingressando na era do
desenvolvimento tecnológico.
Todos esses momentos, meus nobres Pares,
são recheados de registras históricos nem sempre
lembrados. História de glórias e angústias, conquistas e injustiças. Enfim, a dinâmica dos fatos que desaguaram nos dias de agora e de onde lições, as
mais elucidativas, devemos tirar.
O movimento visto agora é apenas a continuidade de um movimento mais que centenário. Na
verdade, um movimento social a fluir no sangue de
todos nós, filhos da terra, e que dela necessitamos
para sobreviver.
Esse pensamento, queiramos ou não, deixa
gradativamente seu estado de latência para assumir
a consciência coletiva.

-----------
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Quando as estatfsticas nos mostram que apenas 500 famflias brasileiras detêm 43% das terras
agricultáveis deste País, sem dúvida algo urge ser
feito.
Outros números também merecem não apenas
nossa preocupação, mas, acima de tudo, a promoção de meios que os amenizem a curto prazo e definitivamente os resolvam a médio e longo prazos.
Neste caso, estão os quase 400 mil trabalhadores rurais que pleiteiam seu acesso aos mais de
três milhões de hectares de terras agrícolas necessárias ao seu assentamento.
Essa questão, fazendo minhas as palavras da
historiadora Maria Veda Unhares, aponta para uma
questão mais profunda: estampa o conflito hi~tórico
pela extensão plena da cidadania, tanto política
quanto social, aos homens e mulheres que trabalham a terra. Expulsos do campo por causas as mais
diversas, emigram para a periferia das grandes cidades e vivem em guetos e favelas. Ali, ao mesmo
tempo se transformam em vítimas e autores de violências as mais inconcebíveis.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, esse
movimento assumiu característica social. A responsabilidade pela solução desse problema passou a
ser de cada brasileiro individualmente.
Assim se fez no momento em que as foices e
as enxadas não mais trouxeram conotações políticoideológicas mas, unicamente, simbolizaram um alerta sobre uma situação injusta e à beira do insustentável.
A questão extrapola a condição de que apenas
ao Governo cabe sua solução. O Governo, é preciso
que se diga, cumpre seu papel e sua parte. Aliás,
enalteço a coragem de Sua Excelência o Presidente
Fernando Henrique Cardoso, que desde sua campanha jamais omitiu a situação de injustiça vivida pelos
brasileiros. Foram suas as palavras:
Brasil não é
um país pobre. É, sim, um país injusto•.
Em contrapartida, justificando sua consciência,
suas também foram as ações que resultaram, nesses poucos meses de seu governo, a maior distribuição de títulos de terras jamais vista. Isso, sem enveredar pelos caminhos do Plano Real, lembrando
aqui suas gestões como Ministro da Fazenda e agora Presidente da República, onde o Plano Real promoveu uma distribuição de renda jamais experimentada por este País.
Suas também, meus nobres Pares, são as palavras: "É preciso reformar a reforma agrária".
E não me apego apenas às palavras de Sua
Excelência. Suas ações também merecem nossos
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aplausos, e não me constrange citar os muitos programas, de ontem e de hoje, que efetivamente a
partir de agora estão em pleno andamento.
O Procera, por exemplo, implantado em 1985 e
em vigor a partir de 1993, aplicou recursos num total
de R$89 milhões, em 1995; R$213 milhões, em
1996; e tem recursos previstos na ordem de R$250
milhões para este ano de 1997.
O Projeto Lumiar, de assistência técnica agrícola, em implantação, aplicou R$21 milhões ano
passado e existem R$70 milhões para aplicação
este ano.
O Programa do Banco lnteramericano de Desenvolvimento, o 810, destinado à emancipação de
projetas de assentamento, tem recursos de R$250
milhões, dos quais R$100 milhões são de responsabilidade do Governo Federal.
O Programa Cédula da Terra, em negociação
com o 810, prevê uma carta de crédito cooperativo
para compra de terras a longo prazo e insere a novidade da participação das entidades não governamentais, as ONGs. Esse projeto prevê R$45 milhões
custeados pelo Governo Federal (para a compra das
terras). 90 milhões do 810 (para financiamento de infra-estrutura coletiva) e 15 milhões de contrapartida
dos próprios trabalhadores.
Esses, e tantos outros programas, como o que
prevê desapropriações pelo uso indevido da terra, aí
estão, e acredito se revestem da maior importância.
Representam, e muito, os meios de que necessitamos para desaquecer a fervura que pode causar a
explosão que a ninguém interessa.
Vou encerrar, Sr. Presidente, mas antes dois
fatos preciso enumerar. Primeiro, manifestar, de público, minha solidariedade à causa dos que semeiam
a terra e dela retiram seu próprio sustento e o sustento de todos nós. Há muito carrego essa bandeira
juntamente com os colonos roraimenses e sei de
suas angústias e preocupações. Preocupações onde
não estão inseridas a falta de terras nem os rigores
impostos pela natureza, tais como a seca ou o excesso de chuvas. Preocupações, na verdade, de ordem económica e pela ausência de infra-estrutura.
Sei, também, que diversas são as causas e di·
.ierentes as dificuldades existentes em cada região
deste País continente.
Igualam os pleitos no ponto em que o direito de
possuir um pedaço de chão é condição elementar e
direito inalienável para quem a terra é ir~strumento
de trabalho. _
Enquanto ali faltam espaços, aqui a terra inexiste, acolá as desapropriações têm custo impraticá-
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vel e n1ai:l além os ptoblemas esbarram em tantas
outras causas que, a bem da verdade, desservem a
Nação e protelam indefinidamente os assentamentos,
outras soluções despontam e precisam ser avaliadas.
Nesse particular, desta tribuna, refaço uma sugestão que recentemente dirigi ao Presidente Fernando Henrique Cardoso quando de sua visita a Boa VISta, dia 11 próximo passado: na Região Norte, em particular Roraima, a terra é farta e seu custo quase zero.
Enquanto no Centro Oeste, no Sul e Nordeste, os módulos rura1s oscilam entre 15, 20 e 30 hectares, no
Norte o mínimo que recebe um assentado são 60 hectares, não raramente chegando aos 100 ou mais.
O excedente de sem-terra verificado em tantas
regiões representa o vazio humano de que t'!nto carece o Norte brasileiro. Várzeas e planícies, riquíssimas
por natureza e aptas à produção com uma mínima correção de solo, se estendem por quilõmetros e quilõmetros aguardando a semeadura para gerar fartura.
Resumindo, creio que Roraima e a Região Norte representam a reserva para fazer valer o antigo
ditado que preconiza o Brasil como futuro celeiro do
mundo.
Indago eu, então: por que não incrementar recursos que promovam a ocupação racional da região Norte? Por que, ao invés de desapropriações
caríssimas e demoradas, não aplicar em terras férteis e devolutas? Por que não promover uma verdadeira revolução agrária onde a terra está disponível
e as condições são favoráveis? Por que não. uoir o
útil ao agradável, dando solução a uma justa e explosiva causa ao mesmo tempo em que se promove
a ocupação de nossa Amazônia?
Essas, Sr. Presidente, são idéias que neste
momento passo à apreciação de todos. Idéias iniciais que facilmente poderão se transformar em objetivos e metas.
Não me apego à utopia nem falo em projetas
de sonhos. Falo de uma realidade que avilta nossas
consciências e sugiro onde buscar a solução.
Conclamo a todos, o Legislativo, o Judiciário, o
Executivo e o povo brasileiro para que se oeem as
mãos e de uma vez por todas sanem a fome de
quem planta e produz o pão nosso de cada dia.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e meus
nobres pares.
Durante o discurso da Sra. Marluce
Pinto. o Sr. Ademir Andrade deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Freitas Neto.
O SR. PRESIDENTE (Freitas Neto) -Concedo
a palavra ao Senador Pedro Simon. (Pausa.)
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Concedo a palavra ao Senador Francelina Pereira. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Jefferson Péres. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Flaviano Melo.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Ademir Andrade, por permuta com o Senador Júlio Campos.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco-PSB-PA.
Pronuncia o seguinte discurso. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, comemorase hoje no Estado do Pará a vitória de uma luta de
muito tempo. O Governo e a Vale assinam um compromisso de construírem no Município de Marabá
um dos mais prósperos municípios do sul do Pará, a
usina de cobre de Salobo.
A província mineral de Carajás, no Estado do
Pará' tem entre suas reservas uma grande quantidade d~ minério de cobre associado a ouro e prata. Há
muito tempo vem-se pensando numa forma de beneficiar esse minério, transformando-o em cobre, extraindo ainda a prata e o ouro e utilizando-se o ácido
-sulfúrico, resultante das operações de transformação, para também se construir uma indústria de fertilizantes.
O Estado do Pará, ao longo de muitos e muitos
anos, tem servido apenas como um local de extração de recursos minerais. No nosso Estado não têm
sido construídas usinas transformadoras desse mi-nério:- Quase todas as usinas siderúrgicas de minério de ferro, por exemplo, foram construídas no Estado do Maranhão. Há apenas uma pequena usina de
ferro gusa no Municfpio de Marabá.
Havia o desejo de que fosse construída a usina
de beneficiamento do minério de cobre na região do
Salolxl. Disputavam essa usina os Estados da Ba-hiã do-Marannãoe do-Para Essa é uma luta que
ve~ de há muito. O Estado do Pará, que pertieu
muito ao longo de muitas décadas, começou a perceber isso e começou a lutar para que essa indústria
-de cobre lá se implantasse.
O investimento é muito grande, Sr. Presidente,
- da ordem de US$ 1,5 bilhão, talvez um dos maiores
Investimentos que -estao ·sendo- feitos zatualmente
no Brasil.
-Essa questão-Toí tomada publica ao povo do
- nosso Estado, principalmente pelas nossas lideranças politicas, entre as quais eu sempre estive presente. As câmaras de vereadores e a9 prefeituras de
- todos os municípios da área de influência do Projeto
Carajás começaram a pressionar para que essa siderúrgica de minério de cobre fosse implantada no
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Estado do Pará, mais precisamente no Município de
Marabá, porque a província mineral de carajás está
situada no Município de Paraopebas. Entretanto, o
minério de cobre da região de Salobo está dentro do
território de Marabá, e o Governo pretendia instalar
essa usina dentro do Projeto de Carajás, fazendo
com que todo o desenvolvimento da região ficasse
extremamente concentrado na província de Carajás,
como se um Estado funcionasse dentro do próprio
Estado.
É uma coisa muito fechada, em que a população não tem liberdade de trânsito e de acesso. Por
isso todos os políticos da região começaram a trabalhar para que a usina fosse construída em Marabá,
porque Carajás já tem um grande desenvolvimento
junto a Paraopebas, e precisávamos diversificar as
áreas de atuação desses proJetes. Essa luta envolveu mais de 20 prefeituras, mais de 400 vereadores
e todos os parlamentares do Pará no Congresso Nacional. Nós encampamos um abaixo-assinado, com
dezassete deputados federais e dois dos três Senadores pelo Pará, exigindo a construção dessa usina
no Município de Marabá. Tivemos duas audiências
com o Sr. Ministro das Minas e Energia, levando
esse pleito a S. Ex", oportunidade em que toda a
Bancada do Pará esteve presente, mostrando as razões pelas quais queríamos a construção dessa usina no Municipio de Marabá.
Finalmente, depois de um longo processo de
luta - e evidentemente o Governador do Estado
também dela participou -, conseguimos garantir um
acordo de construção dessa usina no Município de
Marabá. Este acordo está sendo assinado hoje no
Estado do Pará. Caravanas e caravanas de companheiros do sul do Pará e muitos Onibus levando a
população foram até Belém a fim de comemorar
esse evento que lá está acontecendo.
Eu desejo, Sr. Presidente, que o povo do Pará
entenda que, da mesma forma como obtivemos a vitória na questão do Unhão, da Hidrelétrica de Tucuruí a oeste do Pará, até ltaituba e Santarém, essa
também te; uma luta de todo o povo do Pará.
Lamentavelmente, hoje, sou adversário do Governador do Estado, e S. Ex" tenta, de todas as formas passiveis, aparecer sempre sozinho como o pai
da criança.
Em toda e qualquer vitória que se conquista
para o Estado do Pará, o Governador tenta aparecer, sempre, como o pai da criança, isolando a participação de todos os outros políticos que tant<J se
empenharam pela concretização de algumas vitórias. É uma demonstração evidente da falta de capa-
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cidade de liderança e de compreensão, no seu papel
de Governador, que poderia tranqüilamente ser o Uder de todos nós. Mas, infelizmente, o egoísmo, a
prepotência e a arrogância do Governador fazem
com que S. Ex" se apresente à opinião pública como
o grande vitorioso, isolando todas as outras forças
politicas que tanto contribuiram para que consegufssemos o fim que almejamos.
Quero dizer desta tribuna aos Srs. Senadores
:e ao povo do Pará que essa nao é uma vitóna de um
politico, de um cidadão. É uma vitória de muitos políticos e, essencialmente, uma vitória do povo. É uma
luta que partiu da base, dos movimentos sociais organizados, das Câmaras de Vereadores, que se deram ao trabalho de se deslocar até Brasnia para
sensibilizar Ministros de várias Pastas e, entre outras lutas, realizar visitas ao Presidente da Companhia Vale do Rio Doee:
É preciso que se tenha grandeza política para
reconhecer que essa é uma vitória do povo do Pará
e não a vitória de um partido ou de um Governador
de Estado, como se quer fazer hoje no meu Estado
do Pará, neste momento, infelizmente, de pequenez
politica e de falta de compreensão.
Quero dizer desta Tribuna do Senado da República que a luta foi de todos e não somente de um. A
vitória é do povo do Pará. Evidentemente, uma série
de concessões foram feitas e haveremos de estudálas se são válidas, corretas e participar da correção
dessas concessões.
Quero registrar a nossa alegria, em nome de
meu Partido, por essa vitória do Município de Mara-- ba, do suf dO Pará, enfim~ âe todo o Estado, qual
seja, a implantação dessa grande usina de transformação do minério de cobre em cobre naquele Município.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Freitas Neto) -Concedo
a palavra ao nobre Senador Sebastião Rocha. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Gilvam
Borges. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Guilherme Palmeira. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Sérgio
--Machado. (Pausa.)
-conceooapãlavra ao noore -senaôõrJúlio
Campos, por permuta com o Senador Ademir Andrade. (Pausa.)
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, muito se tem falado sobre a necessidade
de redução do custo-Brasíl, como fniciãtiva premen~
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te, inadiável, para que o País possa enfrentar a gloA rodo-hidrovia do Tapajós, como o nome deibalização, fazendo-se competitivo no mercado interxa adivinhar, seria um corredor de exportação a innacional.
-cluir um trecho rodoviá~o e outro hidroviário. A rodoDiz-se que a ineficiência dos portos marítimos
via ligaria o Município de Alta Floresta, localizado no
e as condições precárias das rodovias acabam por
norte do Mato Grosso, ao Município de Jacareacanagregar um alto custo ao valor das mercadorias exga, situado às margens do Rio Tapajós, no Estado
portadas, resultando na perda do esforço das emdo Pará. De Alta Floresta até Jacareacanga, ter-sepresas brasileiras em aumentar sua produtividade.
iam 480 quilOmetras de rodovia. Contudo, desses
480 quilómetros, 180 quilOmetras de estrada, a partir
Vê-se, assim, que, quando se aborda o assunto custo-Brasil, está-se pensando principalmente no setor
de Alta Floresta, já foram construídos pela Cooperade transportes, cujos problemas são conhecidos por
tiva de Desenvolvimento, Produção e Consumo do
.. _Su_dQ.eSte do Pa_rá {a Code~l.lp). Restam, portanto,
todos.
300 quilómetros a serem executados.
Como segundo etapa dessa discussão surgem
as cifras milionárias: precisaríamos de tantas centePor sua vez, ao final da rodovia, esclareço que
nas de milhões de reais, se não bilhões, para modno porto fluvial de Jacareacanga começaria o trecho
hidroviário, o qual seguiria ao longo do Rio Tapajós
emizar 0 porto de Santos, de tantos milhões para reaté o Porto de Santarém. De Santarém - não é necuperar as rodovias que ligam os centros produtores
aos portos, e assim por diante. Curioso é notar que,
cessário dizer-, tem-se acesso ao rio Amazonas, e
quase na sua imensa totalidade, esses recursos sodaí ao mar. Resumindo, o percurso da rodo-hidrovia
bre os quais se especula seriam destinados à intrado Tapajós: rodovia de Alta Floresta até Jacareacanestrutura de transportes, localizados no Centro-Sul
ga; e hidrovia de Jacareacanga até Santarém.
do Pafs.
Ora, Sr. Presidente, somente no norte de Mato
Grosso, numa das regiões de terras mais férteis
deste País, produz-se arroz, feijão, milho, café, caNão tenho nada contra o Centro-Sul do Brasil,
cau e, principalmente, soja, que é um produto de exmuito pelo contrário. Tenho, também, um discemimento suficiente para perceber que é natural que as
portação. Os produtos agrícolas exportáveis - soja,
maiores fatias do orçamento, alocadas para investicafé e cacau _ percorrem quase 3 mil quilómetros
mentos em infra-estrutura, sejam destinadas à reaté_cllega!'E!m ao PortQ..de_ F'arªn-ªQuá, 11o Paraná, e
gião que concentra a maior produção e população
custa hoje mais de US$ 1os por tonelada o transpordo País.
te dos nossos produtos agrícolas até o Porto de PaEntretanto, causa-me indignação o fato de que
ranaguá.
Se pudéssemos contar com a rodo-hidrovia do
as regiões mais atrasadas e mais distantes do eixo
Rio-São Paulo-Minas nunca recebam a décima parte
tapajós, os custos de transporte cairiam brutalmente,
da atenção concedida às regiões mais prósperas.
tomando nossa produção muito mais competitiva
Existem alguns ótimos projetas para a melhoria da
nos mercados externos, o que certamente teria um
infra-estrutura de transportes da região mais ao norgrande impacto no aumento da safra de toda a rele do País, projetas que teriam o impacto positivo
gião. De acordo com cálculos dos técnicos, os proem grande área do território nacional, integrando-as
dutos agrícolas dó Mato Grosso via Jacareacanga
ao esforço produtivo da Nação e ajudando o Brasil a
sairiam por cerca de 60 dólares a tonelada, ao invés
exportar mais e a melhorar sua posição no comércio
dos 105 dólares que hoje pagamos para o Paranaintemacional. E o que é mais importante: tudo isso a
guá.
Na lavoura de soja, por exemplo, o Mato Grosum custo bastante pequeno, se comparado às necessidades de investimento em transporte no centroso tem uma das maiores produtividades do País e
sul.
do mundo. No entanto, perdemos a briga contra nosUm desses projetas que passam anos e anos
sos competidores por causa do custo transporte.
mendigando a atenção e a boa vontade do Governo
Será que isso também não é custo-Brasil?
Em relação ao custo do projeto, a Universidade
Federal é a rodo-hidrovia do Tapajós. Um tal empreendimento, se saísse do papel para a realidade,
Federal do Pará estimou-o em U$254 milhões, em
beneficiaria uma área imensa do território brasileiro
despesas de implantação, e em U$42 milhões por
-nada menos do que o Centro e Norte de Mato Grosano, em despesas de manutenção dessa rodo-hidroso, o Sudoeste do Pará e o Sudeste do Amazonas -,
via. Dada a magnitude do desenvolvimento que a
agrupando-a ao empenho exportador do Brasil.
rodo-hidrovia do Tapajós irá desencadear, não pen-
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so que ''"''J" muito dinheiro. Pelo contrário, é muito
barato em vista do benefício que se terá com essa
obra. Ainda mais se compararmos esse custo com o
de outros megaprojetos no âmbito do setor de transportes.
Ainda há pouco, nesta sessão, mostrei uma
representação do Deputado do PT de Mato Grosso,
Gilney Viana, encaminhando ao egrégio Tribunal de
Contas da União uma grave denúncia do superfaturamento de obras por parte do Governo de Mato
Groso com recursos do Governo Federal. No Orçamento deste ano de 1997, há recursos de cerca de
R$19,8 milhões para a rodovia BR-163, a CuiabáSantarém, do trecho de Santa Helena para frente,
porque nós fizemos 600 quilómetros de Quiabá a
Santa Helena. E agora, para chegar até a divisa do
Pará, é necessário que sejam pavimentados mais
165 quilómetros. A metade disso - 82,7 quilómetros
- está custando R$44,7 milhões, o que significa
R$541 mil por quilómetro de estrada pavimentada, o
que é um absurdo, uma barbaridade, uma verdadeira vergonha nacional, uma obra tão superfaturada
como essa.
No entanto, fazer uma hidrovia passando por
Alta Floresta, Jacareacanga e até Santarém custa
U$254 milhões, o que significa um preço muito baixo
perto dessas obras superfaturadas que o Governo
do Sr. Dante Martins de Oliveira, do Mato Grosso,
está fazendo nesse momento.
Por isso, Sr. Presidente, SrAs e Srs. Senadores, viemos aqui nesta tribuna defender a rodo-hidrovia do Tapajós. E no próximo dia 6 de maio, uma
comissão de políticos de Mato Grosso e do Pará,
além da classe empresarial, estará visitando o Ministro dos Transportes, Dr. Alcides Saldanha, no sentido de fazer com que S. Ex- comece a viabilizar os
recursos necessári')s para que possamos implementar essa rodo-hidrovia, que neste ano tem apenas
R$2,5 milhões do Orçamento do Governo federal de
1997 para o início de seu projeto.
Sr. Presidente, SrAs e Srs. Senadores, a rodohidrovia do Tapajós representará, indiscutivelmente,
a redenção económica da imensa região de inequívoca vocação agrlcola, que poderia produzir mais do
que hoje produz. Num Brasil tão necessitado de exportar cada vez mais, com problemas graves na balança comercial, é inadmissível que se continue a
desperdiçar a produtividade superior dessas terras
por conta dos altos custos de transporte, que encarecem a produção e que lhe retiram a competitividade. Como já disse o compositor Milton Nascimento,
numa de suas mais belas canções, •o Brasil é muito
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mais do que qualquer zona azul". Por isso, acreditamos que essa rodo-hidrovia do Tapajós é um sonho
que será realidade dentro de pouco tempo no Brasil.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.

Durante o discur5o do Sr. Júlio Campos, o Sr. Freitas Neto deixa a cadeira da
presidéncia, que é ocupada pela Sra. Marluce Pinto, suplente de secretário.

A SRA. PRESIDENTE (Marluce Pinto) - Concedo a palavra ao Senador Jonas Pinheiro. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Freitas Neto.
O SR. FREITAS NETO (PFL-PI. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - SRA.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, desde que aqui
chegamos, em 1995, representando o nosso querido
Piauí, temos nos dedicado a muitos assuntos, especialmente em combater os desníveis regionais. Nosso País tem caracteristicas que mostram que não temos apenas um Brasil. Os estudos publicados e divulgados pela ONU, mostram claramente que temos
no mínimo três Brasis, e infelizmente o nosso Piauí
---está encravado na região mais pobre do Brasil.
Temos clamado aqui no Senado, em conversas com Ministros, na Comissão Para o Desenvolvimento do Nordeste - agora oficializada nesta Casa
- e, antes disso, em conversas, entendimentos e
discussões que um grupo de Senadores da região
faz desde 1995 e que culminou com a entrega de
um documento, em março do ano passado - se não
me engano -, ao Excelentíssimo Senhor Presidente
Fernando Henrique Cardoso.
No entanto, o fato é que o nosso Estado não
tem recebido a atenção que merece, precisa e reclama. Hoje em dia, a população do Piaui tem-se queixado para o seu Governador, para a sua representação Estadual e Federal, clamando por uma
maior atenção por parte do Governo Federal.
É um Estado pobre, mas promissor. Cito, por
exemplo, a região dos cerrados do Piaui, que faz
parte do cerrado setentrional do Pais, junto com o
sul do Maranhão e o oeste da Bahia, formando, sem
dúvida, uma das últimas ou talvez a última fronteira
agricola do Pais, com grande capacidade para se
desenvolver e se transfomnar no verdadeiro celeiro
·- de grãos, mas que tem a emperrar esse crescimento
simplesmente a falta de infra-estrutura.
Temos procurado mostrar isso ao Governo Federal, aos Ministros. Na própria exposição ao Presidente da República, está a questão dos'Cerrados.
Estamos citando isso, Sr" Presidente, Srs. Senadores, porque recebemos - e chegamos a conclusão de que deveríamos trazer a esta Casa, que rep-
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resenta os· Estados d.J 8ra3il - dois documentos "importantes, partidos ambos da Assembléia Legislativa
do nosso Estado. Um deles, requerimento aprovado
pela unanimidade do Plenário da Assembléia do
Piauí, de autoria do Deputado Humberto Silveira,
que tem 50 anos de mandato - talvez seja o decano
no Brasil, em todas as Assembléias Legislativas, é
um Líder muito representativo na sua região e em
todo o Estado-, onde faz um convite ao Ministro dos
Transportes para visitar, por via terrestre, o Estado
do Piauí, inclusive sugerindo que faça sua viagem a
partir de Afrânio, em Pernambuco, fronteira com o
Piauf, passando pela BR-407, até a BR-316 atingindo a nossa Capital. Sugere, ainda, que a representação federal acompanhe o Ministro.
.
É com muita satisfação que podemos atendér
ao convite, até porque quase todos os fins de semana viajamos para o Piauí e de perto verificamos a situação das estradas federais, que é o motivo deste
nosso pronunciamento de hoje. Aliás, esta não é a
primeira, segunda ou terceira vez, pois temosfaladó
há muito tempo uma vez que a malha rodoviária em
todo o Brasil hoje suscita maiores cuidados e infelizmente o DNER alega não ter recursos para esse fim.
O Governo Federal tem que imediatamente
não discutir apenas o preenchimento da pasta dos
transportes, mas antes disso, ou paralelamente a
isso, tem que verificar como vai tratar desse imenso
património que se está perdendo no Brasil em função da não conservação e da não restauração das
rodovias brasileiras.
Ouvimos colegas de outras regiões tratando do
mesmo assunto. Tivemos oportunidade de mostrar
aqui no Senado Federal um levantamento da Confederação Nacional dos Transportes, indicando os dez
piores trechos de rodovias federais do Brasil: oito
deles cortam o Nordeste e quatro cortam o Piauí.
Daí a razão do que está virando revolta no no5só
Estado por falta de atenção por parte do Governo
Federal, do DNER e do Ministério dos Transportes,
especialmente com relação às rodovias federais que
cortam o Piauí.
Além desse convite, a Assembléia Legislativa
aprovou requerimento do Deputado Estadual Moisés
Reis, solicrtando a constituição de uma comissão de
cinco Deputados Estaduais, para acompanhar o Governador do Estado e a Bancada Federal em audiências com o Ministro dos Transportes, com o Diretor do
DNER e com o próprio Presidente da República, para
mostrar, mais uma vez. o drama de nosso Estado.
Solicitaríamos à SRA. Presidente que fizesse
constar do nosso pronunciamento esses doiS doeu-

mentes: um, assinado pelo Presidente da Assembléia Legislativa e o outro, o requerimento do Deputado Moisés Reis, tratando desse assunto. E fazemos, mais uma vez, um apelo ao Presidente da República, um homem sensfvel que precisa voltar suas
vistas para um Braslr mais pObre: .·- - ·- -- . Não poderemos nunca crescer, não poderemos nunca participar do Brasil globalizado, do Brasil
que está com uma boa imagem internacional, do
Brasil do Plano Real, se não tivermos, sequer, o que
tivemos no passado, as boas rodovias federais que
cortavam o nosso Estado.
Outro dia, lançou-se o "Brasil em Ação", 42
metas do Governo Federal. E o nosso Piauí não faz
parte de nenhuma delas. De modo que estamos solicitando, clamando, pedindo e reclamando para que,
pelo menos, voltemos a ter aquilo que já tivemos.
Que o Ministério dos Transportes cumpra o seu dever e que o Palácio do Planalto, a Esplanada dos Ministérios ouçam a voz rouca do Piauí e façam justiça
·· com aquele povo, com aquela gente de um Estado
pobre, mas, já dissemos, ternos dito e reafirmamos,
um Estado promissor, que vai crescer, mas que precisa, como precisaram todos os outros Estados do
Brasil rico do Sudeste, de apoio, de incentivo e de
ruptura daqueles pontos de estrangulamento do pro-gresso e do desenvolvimento.
Obrigado, Sr4. Presidente, Srs. Senadores,
pela atenção.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. FRE:tt"AS NETO EM SEU PRONUNCIAMENTO:
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
AL·P (SGM) 179
Teresina, 4 de abril de 1997
.. Excelentlssimo Senhor
Dr. Antonio de.Almendra Freitas Neto
DD. Senador de Republica
Brasma/DF
Senhor Senador,
Devidamente aprovado pelo Plenário deste Poder, encaminho a Vossa Excelência, cópia do requerimento da autorta do Deputado Humberto Silveira. solicitando à bancada Federal Plaulense da Câmara a no Senado, para que formula convite ao Excelentlssimo Senhor Ministro dos Transportes. para visitar o Piauí, por
via terrestre, de Afrânio (PE), passando pela BR-407 até BR·316
~

ª-Jit ~- T!3!~si_!1ª, _cor_n _() .Q.~~tiy9 _çie_ v~ri_fi~~

tuação das estradas Piauienses.

i~ 19Ç9 _é\. p(~á_ri_Cl __si~

'

Pede, runda. que os Senhores Deputados e Senadores
prestigiem o Senhor Ministro, por ocasião de sua visita ao nosso

Estado.

-----------~----------------------------------------------------
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No ensejo renovo protestos do elevado apreço o conside-

ração. - Dep. Jumci Leite, Presidente.
Excelentrssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado do Piauf
Moisés Ângelo de Moura Reis, Deputado Estadual com assento nesta Casa, vem, na fonna do exarado no Artigo 35, fff,
combinado com o Artigo 40 do Regimento Interno, requerer, após
ouvido o plenário, a criação do uma Comissão Externa, fonmada
por 5 Deputados, inclusivo o Presidente desta assembléia Legislativa, com o fim especial de, após convite a ser fonmulado ao
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devias federais pavimentados está pratioamento Irrecuperável isolando, da capital o entre si, a maioria dos munlcfpios do Estado.
É preciso, urgentemente, que providências definitivas dê
soiução deste grave problema sejam equacionadas. Isso somente
será passivei com a união do todas as forças representat!ws do
Estado. As açOes isoladas visando a recuperação das estradas já
mostraram a sua Ineficácia: Quase todos os Parlamentares já se
manffestaram, cobrando, debalde, do governo federal uma soiução pare o problema. Justifica-se, pois que o ontrentamento dosse desafio se dê, agora, pala via da conjugação do esforços, através do Governador do Estado, da Comlsséo Extama da Assembléia Legislativa e com lmpresclndfvel apelo dos Senadores e Deputados Federais.

Exmo Sr. Governador do Estado e sob a coordenação deste, fa-

zer-se representar em Brasflia, conjuntamente com toda a representação Federei de Deputados e Senadores deste Estado junto
ao Ministro do Estado dos Transportes e ao Dlretor Geral do Departamento Nacional do Estrados e Rodagens para expor, reiterar
o, ao final, viabilizar a recuperação das Estradas Federais do
Plauf, compreendendo:
BR-t35

do Jerumenha/EIIzeu Martins à divisa do Plaul

com a Bahla, com 570 quilOmetras;
BR-324-135- de Ellzou Martins a Bortoilnea, com 72 quilOmetros;
BR-343 - de Luis CorrelafTeresina/Bortolfnoa, com 742
quüOmetros;
BR-222 - do Plrlplrt à dMsa entre Piaul e Ceará; com 70
quilOmetras;
BR-3t6- do Toresina à dMsa entre Plaul a Pern!lmb_uco,
com 410 quilOmetras;
BR-407- de Picos à divisa entre Plaul e Pernambuco, com
135 quilOmetras;
BR-020 - da Picos à dMsa entre Plauf e ceará, com 95
quilOmetras;
BR-230- da Flortano a Gaturtano, com 155 quilOmetras
Sala das SassOes do Palácio PetrOnio Portela, em Teresina. 7 de abr11 de 1997.- Molséa Rela, Deputado Estadual.
Juatlflclllivaa:

No Estado existe, hoje, uma unanimidade: o reconhecimento de que as rodovias federais que servem ao Plauf encontrase totalmente deter1oredos. A melhorta dw; condições dos estrados é a principal reivindicação do entidades de classe, das associações comerciais, de órgãos estudanbs, de sindicatos, de prefeitos e vereadores, dos cidadãos enfim.
As rodovias acima listadas encontram-se em péssimo estado de conservação, sendo que algumas, como é o caso da BR
135 e da BR 316 estão com grande parte dos trechos em situação
de quase ~ntrafegabllldade. E importante assinalar que a BR 135
apresenta importância estratégica para o Plauf, ao sa consbtuir no
único elo de ligação entre Brasllia e a capital do Estado, bom
como por ser a única via a unir o extremo Sul à capital, Teresina e
à região Norte. É significativa a importância econOmica da BR
135, ao cortar o vale fértil do no Gurguéia, servindo do ligação da
região dos Cerrados Piauiense (úttima fronteira agrícola do Brasil)
com a região sumi-árida.
Da mesma fonma, a BR 316, que liga o Sul do Pais com a
Capi1al encontra-se com mais de 200 q~iiOmetros necessitando
de serem totalmente refeitos. O prejuízo é expressivo para a nos~
sa economia. Enfim, ma1s da melado dos 2.200 quilOmetras do ro·

A SRA. PRESIDENTE (Mar1uce Pinto) -V. Ex&
será atendido na forma regimental.
Os Srs. Senadores Jonas Pinheiro, Lucfdio
Portella, Odacir Soares, Flaviano Melo, Romeu
Tuma e Benedita da Silva enviaram discursos à
Mesa para serem publicados na fonna do disposto
no art.·203 do Regimento Interno.
S._Ex"s_serão atendidos.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-Ml) -Sr. Pre~sidente, St4s e Srs. Senadores, no inicio da década
de setenta, o modelo de desenvolvimento adotado
· para o Brasil privilegiava o Estado como dinamizador das atividades económicas e indutor do processo de desenvolvimento, através de investimentos
.. públicos e criação de forte aparato institucional de
apoio a esse processo.
Nesse contexto, foram criadas diversas empre_sas públicas e, dentre as vinculadas ao setor agrlcola, destacam-se a Embrapa e a Embrater.
A criação da Embrapa representou para a agricultura brasileira um marco importantfssimo, na medida que desenvolveu, ao longo de sua existência,
uma gama de projetas de pesquisa, que reverteram
em novas tecnologias para os agricultores brasilei-

ros.
As pesquisas geradas pela Embrapa foram levadas até os agricultores brasileiros, pelo então fortalecido e eficiente Sistema de Extensão Rural, sob
a liderança da Embrater e através da rede de mais
de 3.200 escritórios das Emater, em todos os estados brasileiros.
Posso afirmar, sem medo de errar, que sem a
Ernbrapa o Brasil não teria a agricultura que tem
hoje.
Foi graças ao seu trabalho e às tecnologias
que a Embrapa gerou que atualmente os cerrados
podem ser explorados economicamente e representam uma das áreas de maior potenGialidade agrícola do planeta.
Citei este exemplo, porque, como mato-gros_sense,_§ei_q~,Je S!;!_n@_loss~ e~sa ~bertura dos9er- __
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tãik6, t~aio· Grosso nãó seria hoje um dos estados
A Embrapa é parte da agricultura brasileira, asbrasileiros que mais produzem grãos e carne e não
sim como a agricultura é parte do Brasil. Merece
estaria gerando riquezas para o país.
todo o apoio e solidariedade dos agricultores e de
Poderia, sem esforço, citar inúmeros outros
todos o brasileiros.
exemplos, que transformaram a Embrapa numa insMuito obrigado.
tituição-modelo, reconhecida internacionalmente e
O SR. LUCÍDIO PORTELLA (PPB-PI) - Sr.
objeto de respeito, admiração e referência pelos dePresidente, St4s e Srs. Senadores, a Gàmara dos
mais pafses.
~D...eputados ultima a apreciação da proposta goverA Embrapa não é mais uma empresa pública
namental de Reforma Administrativa.
brasileira; é uma instituição de todos nós brasileiros.
Basicamente, os debates ocorridos naquela
Apesar do momento atual ter mudado em relaCélsa referiram-se à necessidade, há muito lembração à década de setenta, a importância da Embrapa
da, de reduÇão dos quadros administratiVos, no âmcontinua sendo ainda uma instituição imprescindfvel
bito dos governos federal, estadual e municipal, que
para a agncultura brasileira; que deve ser preservaexigiria, nos moldes propostos, a demissão de servida e fortalecida.
dores, de sorte a compatibilizar a despesa, proveCom seus 39 centros de pesquisa localizados
niente da folha de pagamento de.pessoal, com os liem todas as regiões do país tem uma abrangência
mites constitucionalmente indicados.
nacional. Com seus cerca de 2.500 pesquisadores
De lato, a questão já preocupava o legislador
congregados em quadros dispõe de um corpo técniconstituinte, confrontado com a impossibilidade dos
co de invejável qualificação e experiência, não eninvestimentos públiéos.- determinada ·peta· exaustão
contrado em outra instituição no Brasil.
quase totaL das receitas para satisfazer à retribuição
dos servidores.
--- - -Lamentavelmente, tenho acompanhado as profundas dificuldades por que vem passando a EmbraAssim, fez constar das disposições da nova
pa, decorrentes das profundas limitações que vem
Carta, especificamente no Capitulo do Sistema Tritendo em seus orçamentos e restrições para poder
butário Nacional, que •a despesa com pessoal ativo
adotar uma política de remuneração justa a seus
e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal
servidores, coerentes com a sua qualificação profise dos Municípios não poderá exceder os limites essional, sua importância e suas contribuições para a
tabelecidos em lei complementar".
sociedade brasileira.
_A lei_ preconizada, como se recordam os SeSenhor Presidente, Senhoras e Senhores Senhores Senadores, é a de número 82, de 27 de marnadores, a Embrapa comemorou, ontem, com uma
ço de 1995, que "disciplina os limites das despesas
solenidade em sua sede, o seu vigésimo quartoanicom o luncionalismo público, na forma do artigo 169
versário.
_da Constituição Federal"; que,apropósito,_intentava,
sem êxito, darao indigitadO princfpio
Numa comemoração onde será entregue o prêconstitucional, como, aliás, já tentara a Assembléia
mio Frederico Veiga aos pesquisadores que se destacaram; coerente com a história da Embrapa e a
Nacional Constituinte, no Ato das Disposições Conssua contribuição para a sociedade brasileira.
titucionais Transitórias.
Gom efeito, essa disposição, constante do artigo
Como Senador da República, que ao longo
17, estipula que •os vencimentos, a remuneração, as
desses vinte e quatro anos, vem acompanhando e
participando da Embrapa, não poderia deixar de pavantagens e os adicionais, bem
os proventos de
rabenizar a direção dessa Instituição, ao seu compeaposentadoria que estejam sendo percebidos em detente e dedicado quadro de servidores e a própria
sacordo com a Constituição serão imediatamente resociedade brasileira por mais este aniversário.
duzidos aos limites dela decorrentes, não se admitindo, neste caso, invocação de direito adquirido ou perEspero, entretanto, Senhor Presidente, que o
cepção de excesso a qualquer título".
parlamento brasileiro esteja atento, para não permitir
que essa empresa venha a ter um tratamento injusto
Envolvendo, como se vê, questão antiga, de
por ocasião da reforma administrativa a ser imple~
alta complexidade e forte componente social, a presmentada pelo Governo Federal, como ocorreu em -~criÇãó-restÕ-uaté agomifésatendícl~i;--pero·que·votta
1990 com a saudosa Embrater, que, por um ato iro Executivo, no bojo de sua Reforma Aêlministrativa,
a requerer acolhimenío.do Congresso Nacional à
responsável do Governo Gollor, foi extinta,__ pro11_<>-__.
cando, como conseqüência, uma crise sem precepretendida redução dosgastos_aa_Administração
dentes no Serviço de Extensão Rural Brasileiro.
Pública com o seu funcionalismo.

con-seqilênéia

tomo

o
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E o taz mediante a Proposta de Ermirída à
Constituição número 173, de 1995, ora cumprindo o
primeiro turno de apreciação pelos Senhores Deputados, pretendendo a redução dos gastos, principalmente, pela via das demissões, como nos casos de
insuficiência de desempenho no exercício das -funÇões
e de "necessidade da administração pública, visando a
redução ou reestruturaÇão de quadros, bem como a
adequação destes aos limites fil(ados com base no artigo 169" da Lei Maior, ou seja, de até sessenta por
cento da receita líquida, no ano vindouro.
Amiúde, o Governo, quando não recorre à
ameaça de desde logo promover as demissões, vem
pressionando o Congresso, por diferentes meios, no
sentido de que aprove, sem mais delongas. as reformas desejadas.
A pressa não é boa conselheira, mas, se o Legislativo, na sua inafastável soberania, vier a recepcionar a Reforma Administrativa. tal como colocada,
penso que a Lei Complementar dela decorrente, ao
contrário da legislação a que há pouco fiz referência,
deve observar condições que assegurem a efetividade e, sobretudo, a eficácia da medida.
Por isso, devem ser fixados critérios suficientemente amplos de exame e discussão dos novos arti·
gos constitucionais, a constar da legislação complementar, de modo a esclarecer, sem qualquer dúvida,
as modalidades pelas quais serão processadas as demissões no setor público, uma vez que se estará dispondo sobre o futuro de pessoas e de famflias, lança·
das no desemprego e seus conseqüentes infortúnios.
Por sua vez, a quebra da estabilidade, ao extremo necessária a um incerto novo ordenamento da Administração Pública, há de ser, portanto, intensa e extensamente debatida, com a justificação incontroversa
do seu conteúdo e a identificação formal dos diferentes
grupos de funcionários passíveis de demissão.
Porque não se pode, Senhores Senadores, referendar uma reforma de tal magnitude sem detalhar, precedentemente, cada um dos procedimentos
necessários para alcançar o objetivo explicitado, assim como sem definir, de forma inquestionável, as
categorias a serem atingidas pelas medidas que vier
a tomar o Poder Executivo.
Estou concluindo, Senhor Presidente, esta breve intervenção, consignando o entendimento de que,
pelo quadro atual, essas disposições reformistas estão dirigidas à apl~o circunscrita de Estado3 e Mlricípios, nos quais as receitas, de um modo geral, estão
altamente comprometidas com a folha de pagamento
dos servidores, inviabilizando as ações de governo.

-

No âmbito federal, ao revés, o comprometi·
mento da folha está longe çle ultrapassar a limitação
constitucional, seja porque os quadros padecem de
crónica escassez de pessoal, seja porque há muito
não se reparam as perdas sofridas pelos vencimentos, seja porque, finalmente, a receita é alta e seguidamente superavitária.
No funcionalismo federal, estadual e municipal,
não há dúvida, grassam múltiplas incerteza.§,_a somarem novos tormentos à sua angustiante existência, alimentadas pelo Poder Executivo, pródigo em
elogios ao relator da proposta. pelo texto a que chegou ao final do primeiro turno.
Resta a esperança de que, no referente às demissões, a sensibilidade do Presidente da República
-venha a falar mais_ ªi!Q,_de_ª'gu_m_<! f9rma impedindo
que assim se maltratem ou se prejudiquem os funcionários, notadamente os mais humildes.
Resta a esperança, repetimos, de que a esse
posicionamento S.Ex-_convença a maioria da Câma·
ra, para reconsiderar esse ponto de sua Reforma
Administrativa, por inteiro prejudicial aos funcionários públicos. Não fosse ele, como o dirigente máxi·
mo do Pais, também o primeiro de seus laboriosos e
dedicados servidores.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO) - Sr. Presidente, sr-se Srs. Senadores, no último dia 16 de
abril, foi empossado na Diretoria-Geral da Comissão
Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-Ceplac, o
engenheiro Hilton Kruschewsky Duarte. A posse revestiu-se de solenidade, contando com a presença
do Excelentfssimo Senhor Ministro da Agricultura,
Senador Arlindo Porto (PTB-Minas Gerais), Presidente do Senador Federal, Senador Antonio Carlos
Magalhães (PFL-Bahia), Deputado Federal Felix
Mendonça (PTB-Bahia), Deputado Federal Confúcio
Moura (PMDB-Rondónia).
Além das autoridades enumeradas, tivemos a
oportunidade de rever inúmeros e antigos dirigentes
e funcionários aposentados da Ceplac, entre os
quais destaco as figuras do Dr. José Haroldo Castro
Vieira, que, por longo perfodo, dirigiu o órgão; do
Presidente do Conselho Nadonal dos Produtores do
- Cacau-CNPC, Dr. Watlace Setenta, de pesquisadores, extensionistas, funcionários administrativos da
Ceplac, além de familiares e amigos do Dr. Hilton
Kruschewisky Duarte.
A posse do novo dirigente da Ceplac, se deu
num grave e importante momento da economia cacaueira, que vem atravessando um longo período de
preços aviltados, adlierSiàáces climáticas, desalento
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dos produtores, fragilização institucional da Ceplac,
culminando com a chegada da enfermidade 'vassoura-de-bruxa' aos cacauais da Bahia.
Por essas razões, Senhor Presidente e Senhares Senadores, a posse do Dr. Hilton Kruschewsky
Duarte, um profissional dos quadros CEPLAQUEANOS, com competência gerencial, já comprovada na
passagem pela Di reteria do Departamento Administrativo, e pela Superintendência Regional da Bahia e
Espírito Santo, atraiu o comparecimento de tantas
personalidades ilustres, e da esperançosa representação dos produtores e funcionários do órgão.

na e nacional, mais tolerante à "vassoura-de-bruxa' e
de mais alta produtividade.
É, também, na Amazônia, Senhor Presidente e
Senhores Senadores, que está uma qualificada e experiente equipe de pesquisadores (particularmente geneticistas e fitopatologistas), extensionistas e educadores, que sabem como conviver com a "vassoura-debruxa'. A Ceplac da Bahia e Espírito Santo, bem poderia fazer dos cacauais da Transamazônica, no Pará e
da BR-364, em Rolldõnia, o seu 'campus avançado',
para uma fértil troca de experiências e multiplicação de
conhecimentos, de parte a parte.

Do discurso de posse do novo dirigente da Ceplac, destaco 0 trecho: • ... Nosso esforço, sem descurar outras ações a cargo da Ceplac, será é:oncenIrado, em recursos financeiros e humanos, no continuado e persistente controle à vassoura-de-bruxa, à
diversificação da produção e à reorganização aos--produtores, por entender que ações nesse sentido
são prioritárias, urgentes e necessárias ao fortalecimanto das regiões produtoras de cacau do Brasil'.

A segunda postulação é a de que o Diretor-Geral
da Ceplac lute com determinação para que os efeitos
danosos da aplicação Medida Provisória 1.522196, de
12d-: novembro de 1996, que alterou o artigo 243 da
Lei n 8.112, de 11 de de~embro ~ 1990, e estabe~
ceu que os seMdores ~ubh~ ~ao-estáveiS poderao
ser exonerados do ServiÇO PubliCO Federal. O Anexo
N" 01 •. traz uma tabela _dos se~dores da ~ac, na
qual distribuídos por U~idades, hguram o ~urnero Total de seMdores, os Nao-Estáve1s, os Cedidos/Removidos, os Estáveis no órgão, o Número de Remanescente, % (dia), o número de Aposentáveis até dezembro/97, e a Posição Após Dezembro/97, % (f/a).
Em um quadro de pessoal composto de 3.414
servidores, Senhor Presidente, induindo reintegrados judicialmente, anistiados e alguns poucos redistribuídos de outros órgãos, a Ceplac conta com 794
não estáveis, ou 23,3% daquele total.
A Diretoria-Diret, em Brasllia, que já apresenta
um quadro deficitário de servidores (90 servidores).
enfrentará, se consumada a demissão dos não-estáveis, sérias dificuldades para dirigir e coordenar os
trabalhos do Órgão, já que 39, ou 43,3% desse contingente não são estáveis.
A Superintendência Regional da Bahia e Espírito Santo-Subes, que congrega, além da função de
Coordenação (562 servidores) os Centros de Pesquisa-Cepec (1.003 servidores) e de Assistência
Técnica e Extensão Rurai-Cenex (1.136 servidores)
conta no total com 2.701 servidores. Por força da
eventual demissão dos seus 523 servidores não- estáveis, haveria uma redução da ordem de 19,4% no
seu quadro de pessoal. Assim, na área de Coordenação, algumas de suas áreas de atuação/conhecimento seriam extintas, tais corno as de psicologia e
serviço social, de segurança e medicina do trabalho,
etc., com significativa queda do seu nível de atividades e de desempenho.
Ainda na Superintendência Regional da Bahia
e Espírito Santo, na área de Assistência Técnica e

Com a responsabilidade de haver contribuído,
em parceria com a sempre prestigiosa classe política baiana, da qual destaco a figura do Presidente do
Senado Federal, Senador Antonio Canos Magalhães, para a ascensão profissional do Dr. Hilton Kruschewsky Duarte ao topo gerencial da Ceplac, sintome em condições de interpor postulações de caráter
geral para os futuros dias da cacauicultura nacional..
A primeira postulação é a de que o Senhor Direter-Geral lute com todas as suas forças e determi- .
nação, para assegurar à Ceplac a permanência da
figura institucional de caráter nacional. Sabemos da
posição individual do Dr.Hilton Kruschewsky Duarte,
já manifestada em discurso de posse, mas receio
que suas convicções possam vir a ser modificadas
pelas posições e pressões de grupos radicais da Bahia, que preferem ver a Ceplac reduzida a um Órgão
de abrangência regional dedicando-se tão somente
à problemática da cacauicultura da Bahia.
O receio, dessa minimização institucional da
Ceplac, Senhor Presidente, que me atrevo a manifestar, poderá vir a ser muito mais prejudicial à Bahia, do que à cacauicultura da Amazônia. Não posso
perder a oportunidade de dizer que é na Floresta
Amazónica, e de modo mais elaborado, mais disponível, é na Estação de Recursos Genéticos 'José
Ha roido', da Ceplac, localizada em Benevides, Pará,
que está disponível o germoplasma, (seleção dos
clones, criação dos híbridos) que poderá contribuir
para a criação de uma moderna cacauiculturã baía-
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Extensão Rurai-Cenex, de um contingente de 1.136
servidores, 219 não são estáveis. Havendo demissões generalizadas, as categorias mais atingidas, com
sérios prejuízos para o desenvolvimento de suas atividades de assistência técnica e extensão rural, seriam as de extensionistas (29 servidores), educadores (14 servidores), técnicos agrícolas (29 servidores), escriturários (29 servidores), motoristas (38
servidores), operários de campo (12 servidores) e
auxiliares de serviços gerais (1 O servidores).
Isso implicaria, Senhor Presidente e Senhores
Senadores, no encerramento das atividades de cinco
escritórios locais de assistência técnica e extensão rural; na perda ,respectivamente, de 35% e 31% do pessoal de duas das quatro escolas técnicas de agropecuária, operadas pela Ceplac, na Bahia; as de ltapetinga e Teixeira de Freitas; sem falar em mais de 20% do
pessoal das demais escolas, assim como na redução
de 40% do pessoaí dos escritórios regionais de assistência técnica e extensão; e de 19% dos núcleos de
administração, finanças e apoio administrativo.
No Centro de Pesquisas do Cacau-Cepec, na
Bahia, cujas ativídades são essenciais para a lavoura cacaueira nacional, de um total de 1.003 servidores, 197 (20%) são demissfveis. Pela perda de mãode-obra qualificada, essa unidade de pesquisas seria muito prejudicada, porquanto a safda de pesquisadores - treze em nível de doutgrado, vinte em nível de Mestrado e dez graduados, em um total de
·124 servidores de nível superior, corresponderia a
35% dessa força de trabalho altamente capacitada.
O pior, no entanto, é a intensidade da ocorrência
de demissões em determinadas Unidades especificas
do Centro de Pesquisas do Cacau, algumas delas aítamente estratégicas para o controle de enfermidades
dos cacaueiros, como a 'vassoura-de-bruxa', que vem
devastando os cacauaís baianos e para a quaí está-se
buscando variedades resistentesllolerantes de cacau. _
Assim, dos onze pesquisadores da área de genética,
nada menos do que oito não são estáveis. Na fitopatologia, haveria uma redução de seis dos treze técnicos
existentes, com prejuízos à busca de alternativas de
controle químico, cultural e biológico e de estudos básicos. Contar-se-ia, ainda, com o decréscimo de j)E!Ssoal de entomologia (metade dos existentes), de fisio-'logia (33%), de solos e nutrição de plantas (29%), de
estações experimentais (88%), de tecnologia (43%)
e de socio-economia (25%).
Na Superintendência da Amazônia Oriental, Ceplac/Supor,com sede em Belém, Pará, de um contingente de 366 servidores, 125 (34%) são passiveis de
demissão. De 26 pesquisadores, três podem ser demi-
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tidos, de 35 extensionistas, seis; de quarenta técn~
agrícolas de nível médio, 18; de 24 motoristas, 20.
Como conseqüências, poder-sa-ia apontar en·
Ire outras, o fechamento de sete unidades locais de
atendimento aos produtores rurais; a paralização de
36 projetos de pesquisa; a descontinuidade da assistência técnica e extensão rural a seis mil famflias
de produtores e dificuldades na manutenção, perda
de qualidade, e/ou até a perda do banco de germeplasma da Estação de Recursos Genéticos •José
Haroldo' -Erjoh.
A Estação de Recursos Genéticos 'José Haroldo', Senhor Presidente, possui um acervo de 22 mil
genótipos, e é considerada a maior coleção de germoplasma de cacau do mundo, que está localizada
no município de Benevídes, Pará.
-- Na Superintendência da Amazônia Ocidental,
Ceplac/Supoc, sediada em Porto Velho, Rondônia,
de 257 servidores, 107, ou seja 42%, não são estáveis. Desses não-estáveis, trinta aluam na área de
pesquisa, trinta e oito na de assistência técnica e extensão rural e dezoito na Escola Média Regional de
Agropecuária, sediada em Ariquemes, Rondônia, o
oitav.Q_rnt.micípio pl.antaf!Qr ge cacau_no Brasil,_ em
termos de área.
Com a demissão desses 107 servidores, haveria a interrupção das ativídades das unidades de observação (ações de pesquisa em estabelecimentos
agropecuários privados) no meu Estado; a paralização de dez subprojetos de pesquisa em genética e
fitotecnia; a redução das atividades dos escritórios
de assistência técnica a seis mil agricultores, para
dois mil e o fechamento da Escola Média Regional
de Agropecuária de Ariquemes, com a dispensa do
alunado, e visível prejuízo nas ações de qualificação
de mão-de-obra dos trabalhadores rurais e produtores de cacau.
__ ..Uma_ importante ação que a Ceplac/Supoc, de
Rondônia, iniciou no ano passado, que é o plano de
recuperação das lavouras Cacaueiras de Rond6nia,
sofreria Descontinuidade prejudicando enormemente
e até concorrendo para a não-sustentabilidade da lavoura de cacau em Rondônia. Isso, para não falar
na__guebra de _CQrnpromissos contratuais de assistência técnica e el(lensã,Q ru@l, presta.d_a ao_s produtores_ usuários do FNQ-Especial, com patrocínio do
Banco da Amazônia S.A. - BASA.
____ No meu discurso de 11 de dezembro de 1996,
Senhor Presidente, já havia menciónado o problema, tendo, inclusive, levado ao conhecimento, do
Excelentíssimo Senhor Ministro da Agricultura e do
Abastecimento, Dr. Arlindo Porto, via Ofício n°
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694196-PRSECR, datada de 4 de dezembro de
1996. os gravesprejUízoçqoe3esultarão da aplicação linear da Medida_ Provh;ória n° 1.522/96.
Ao fazer a análise global dos malefícios que
poderão ser causados à cacauicultura nac:ional, não
restringi meu alerta, nem ·minha luta _e s.c>licltações
apenas pela cacauicultura de meu Estado, Rondônia. Entendo que a Comissão Executiva do Plano da
Lavoura Cacaueira deve permanecer. unifÍéaciã
tomo de uma só casa; e um só propósito.
Da cuidadosa análise desses dados, Senhor
Presidente, conclui-se que o processo de-demissão de
servidores não-estáveis da Ceplac deverá, necessariamente, levar em consideração o momento de cri§e por
que passa a cacauicultura nacional, a Importância da
continuidade e fortalecimento__das_ pesquisas sobre
"vassoura-de-bruxa', e a imprescindibilidade da manutenção de atividades essenciais, como são a pesquisa,
a assistência técnica e a educação profissionalizante
agropecuária, somada à capacitação da mão-<le;)bra
de produtores e trabalhadores rurais.
É mister referir o esforço que vem sendo desenvolvido, com a ajuda do Governo Federal, Estados e Municípios, a alocação de recursos financeiros
dos Bancos Oficiais, do Tesouro Nacional. Inicialmente foram assegurados R$340 milhões para a Bahia e demais Estados,resultado de um trabalho incansável do Senador Antonio Carlos Magalhãe::;. _f\l_a
sequência, estes. quantitativos fQrªITl_r.ef.or~dQ.s_ pQr
R$78.098.460,00...destinados .ao plano de recuperação da lavoura cacaueira de Rondônia, que _apresentei ao então Ministro de Estado do PlarwJarn_!!!lt()
e Orçamento, Dr. José Serra. Tal plano era imprescindível para pôr em prática o manejo integrado da
lavoura cacaueira, em 30 mil hectares de cacauais,
de Rondônia, infectados com a 'vassoura-de-bruxa'.
A assistência técnica e extensão rural, _para o
acompanhamento e fiscalização da correta aplicação
desses recursos, e correção de rumos, é absolutamente indispensável. Desses esforços, Senhor Presidente,
esperamos resulte a conseqüente recuperaçãoeconômico-social das regiões produtoras de cacau.
-- -

em

A terceira postulação, Senhor Presidente e Senhores Senadores, é que o Diretor da Ceplac, Dr. Hilton Kruscnewsky Duarte, dê oportunidade que o documento intitulado Plano Diretor de Reordenamento
e Reorientação Institucional da Comissão Exec..utiva
do plana da lavoura cacaueira, Price-Ceplac seja
discutido democ.ráiiG<k_ai:JE!rtamente. Tal documento
foi dado a conhecer e ciist_rit:luído pela Diretoria lntenna, da Ceplac, em março de 1996, ao apagar das
luzes de sua interinidade.
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_Aq que sabemos, o d()cumento foi produzido por
um Acordo com a Agência Brasileira de Cooperação:
ABC, do Ministério das Relações Exteriores e com o
_l~tituto lnteramericano de Cooperação para a Agricultura-OEA, e o Ministério dà-Agricultura/Ceplac.
E necessário, é indispensável, é urgente, Senhor Presidente e Senhores-Senadores, que a classe política e que o Congresso Nacional, tenham conhecimento das mudanças, que estão sendo propostas. Uma nova missão e novos objetivos para a
Ceplac, recomenda-ndo a transformação de uma
-Onida."êlé - estãlãl;õfiCI~!Imeiilé ocUpaaa ·com Um CUltiVOao-Cacau- para umaconaição-âeórgão-de
desenvolvimento agroflorestal sustentável das regiões tropicais"tif11s11eil'as.
Até porque qualquer modificação que pretenda
imprimir à CómissaooExecutiVa do Plano da Lavoura
Cacaueira-Ceplac, de órgão da Administração Direta
pa.ra:-uma'ãutãrquiaooGovemo Federal, como se prcr
põe, terá que ser aprovada pelo Congresso Nacional.
Ao desejar uma profícua; in-ovadora e corajosa
administração e aonipotecar minha solidariedade ao
novo Diretor da Ceplac, Dr.Hilton Kruschewsky
Duarte, resgato da lembrança, Senhor Presidente,
uma frase lida em uma publicação da Ceplac, intitula- da • KIXTI CEPLAQUEANA', que agora reproduzo:
"Né Dexkawatlkãnã Exsãre Exssp Tuxtuaritl' que
-na língua dos nossos irmãos índios Tukanos, signifi~ca- ~'Nunca nos divida em grupos pequenos para que
-nao perr:amos<rtorça •.
Muito Obrigado.

o

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. ODACIR SOARES EM SEU DISCURSO:

ANEXO

.. O SR. FLAVIANO MELO (PMDB:.. AG)- Sr.
Presidente, Sras e Srs. Senadores, estamos diante
de um impasse no campo da saúde pública. Tratase da suspensão do fornecimento de vacina tríplice
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determinada pelo Ministério da Saúde. Tal atiiude
ameaça o processo de imunização que vem sendo
implantado há anos, acarretando grave risco para
crianças.

ela ·contra difteria, coqueluche e tétano acidental
cresceu de 74% em 1994, para 82,69%, em 1995.
Mas essas três doenças ainda atingem e matam
muitas crianças-no Brasil.

O que mais nos impressiona, Senhoras e Senhores Senadores, é o aparente grau de descontrole da situação, ao observannos que há um ano, em abril de
1996, já havia risco de desabaslecimento. A sucessão
de eventos, de um ano para cá, trouxe um alto grau de
insegurança para a política de imunização.

O número de crianças atingidas pela difteria
baixou de quase SOO em 1991 , para a metade, em
1993. A coqueluche, que deixou mais de sete mil vítimas, em 1991, atacou menos de cinco mil em
1993. O tétano, que causa a morte na maioria das
vezes, atingiu mais de 1.300 pessoas em 1991 e
chegou a matar 400, em 1993.

Primeiramente o processo licitatório classificou
como vencedor um laboratório chinês, que pouco
depois se d.eclararia incapaz de fornecer os 11 milhões de doses comprometidas. Em seguida, providenciou-se a compra das vacinas do segundo e do
terceiro colocados, sem a devida testagem.
Para as vacinas suíças, aceitou-se a recomendação do Ministério da Saúde da própria Suíça. Já
as vacinas da Índia não tiveram a testagem adequada, pois pouco tempo depois foram constatadas reações diversas muito acima do aceitável.
Quem acompanha o histórico do episódio pelos
jamais fica se perguntando sobre os reais critérios
que levaram as autoridades de saúde do Pafs a agirem de modo a colocar em risco um programa de
imunização que atinge tantas crianças.
A impressão que tenho, Senhoras e Senhores
Senadores, é de que, no que tange aos processos
de imunização, o Brasil está como aquela personagem da mitologia grega de que todos os dias rolava
uma pedra até o alto de um monte e, quando a pedra estava quase no topo, deixava que ela rolasse
de volta. E, assim, recomeçava todos os dias.

É importante fazermos um paralelo episódio
das vacinas com a mortalidade infantil, contra a qual
nos vimos batendo e lutando para chegar a patamares compatíveis com a dignidade humana.
Em 1940, morriam 163 crianças para cada mil;
em 1980, esse fndice havia baixado para 87 por mil.
No Acre, por exemplo, nesse mesmo ano, era de 76
para mil o índice de mortalidade.

Como se pode ver, embora seja uma redução
razoável, estas doenças_aiosla---ªtlngem e matam
muitas crianças. Em que pese a prevenção de doenças infecciosas e parasitárias tenha sido responsável pela diminuição da taxa de mortalidade, elas ainda respondem por 13,5% dos óbitos entre crianças e
nesse grupo as doenças cuja prevenção é feita pela
vacina tríplice, quais sejam, tétano, difteria e coqueluche. A persistir o quadro de desabastecimento da
vacina, tais índices podem voltar a se elevar.
A imunização no Brasil, cumpre dizer, ainda
não atingiu o ideal. Segundo o último relatório sobre
desenvolvimento humano do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, é de 80"/o
a cobertura de vacinação no País. Enquanto no Sul
essa cobertura chega a 97% é de apenas 71% no
Nordeste e-Noite, isso quer dízeT que a vacinação é
escassa onde mais é necessária.
Preocupam-nos, Senhoras e Senhores Senadores, as providências tomadas neste episódio.
Preocupa-nos que, após alguns dias de determinada
a suspensão das vacinas -indianas, ainda- houvesse
postos que as aplicavam, como foi verificado em
São Paulo.
Segundo a Fundação Nacional de Saúde, não
há motivo para pânico. Mas, se o governo não acelerar a reposição de estoques estaduais, o problema
pode se agravar particularmente os bebés estão
mais suscetíveis. Se a interrupção for de três a quatro meses, haverá necessidade de aplicar vacinas
específicas contra tétano e difteria.

Atualmente, ainda temos 40 mortes para cada
mil crianças. 25 mil crianças ainda morrem a cada
ano por falta de tratamento relativamente barato
contra doenças como sarampo, diarréia, pneumonia,
malária e desnutrição. Apenas lembremos que, nos
países desenvolvidos, o percentual de mortalidade. é
de seis crianças por mil nascidas vivas.

Ao que parece, o Instituto Butantã fornecerá
um milhão de vacinas por mês e, de imediato, o
Fundo das Nações Unidas para a Infância- UNICEF
emprestará um milhão de doses. Mas a Fundação
Nacional de Saúde não sabe em que pçazo o laboratório indiano vai repor as doses.

A vacina tríplice está entre aquelas obrigatórias
no País, e a taxa de imunização proporcionada por

As autoridades anunciaram a intenção de comprar seis milhões de vacinas, em caráter de emer-
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gência, sem licitação. Preocupa-nos que essa nova
aquisição não repita os erros cometidos· na compra
anterior.
Lembramos que oito estados estão temporariamente desabastecidos. São eles: Santa Catarina,
Maranhão, Piauí, Goiás, Roraima, Alagoas, Ceará e
Pernambuco. Lembramos, também, que o Brasil
consome dois milhões de doses de vacina por mês,
em média. Logo, a soluçao não pode depender de
tantos improvisos.
Por fim, Senhoras e Senhores Senadores, quero lamentar a falta de consistência na política de
saúde, particularmente na de imunização. Em 1900,
Oswaldo Cruz fundava o Instituto Soroterápico Nacional, levando em conta a dificuldade de-se importar vacinas, na época, para combater o mal que se
alastrava nos centros urbanos e contra o qual ele foi
chamado a combater. Um século depois, ainda estamos com esse nível de improvisação.
O Governo Federal, pois, deve tomar providências imediatas não só para regularizar o estoque de
vacina tríplice, como para se assegurar de que não
falte vacinação para os próximos anos, repetindo a
situação de incerteza de agora, sob pena de ser responsabilizado por tudo o que possa ocorrer com as
crianças que dela necessitam.
Muito obrigado.
O SR. ROMEU TUMA (PFL-SP) - Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Senadores, foi com extrema satisfação que pude proferir, dia 11, sexta-feira última, a
Aula Magna intitulada "Segurança, um Pilar da Cidadania", para os acadêmicos da Faculdade de Direito
de Franca, cidade de quase 300 mil habitantes e pujante centro industrial e agrícola do interior de São
Paulo, Estado que tenho a honra de representar
nesta Casa. O carinho que percebera na formulação
do convite repetiu-se nas manifestações de dirigentes e alunos daquela faculdade, uma autarquia municipal criada, quarenta anos atrás, pelo saudoso
Prefeito e, depois, Deputado Federal, Dr. Onofre Sebastião Gosuen. Para aumentar minha alegria, essas manifestações de carinho, apoio e incentivo, lideradas pelo Professor Doutor Wellington José Tristão, diretor daquele estabelecimento de ensino superior, repetiram-se nas palavras do ilustre Prefeito
Municipal, Dr. Gilmar Dominici, um lfder político não
integrante do meu partido e que me emocionou ao
demonstrar, de viva voz, todo o seu interesse e seu
conhecimento sobre o que se passa neste Senado
da República. Testemunhando a qualidade dessas
lideranças é que pude entender porque a Faculdade
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·ôé Direito de Francª pesfruta de posição privilegiada
enlFé ··as- instituições nacionais congêneres. Ela
transcende a tudo o que se possa desejar de OJma
escola de leis e, num contexto de permanente defesa do Estado Democrático de Direito e da cidadania, já formou cerca de 3.000 bacharéis, em cursos do mais alto gabarito e que tiveram o grande
brasileiro Ulisses Guimarães como seu primeiro
paraninfo.
_Mais pela experiência profissional do que por
algum mérito acadêmico, foi-me dado expor alguns conceitos e fazer algumas considerações
que julgasse úteis-a todo jovem que se disponha a
percorrer os diffceis, mas sublimes caminhos do
Direito. Para deixar na lembrança e no coração de
cada um daqueles estudantes algo de extrema importância para a carreira que agora se lhes des- cortina, atrevi-me a sugerir-lhes que, a cada início
de ano letivo, leiam e meditem sobre os ensinamentos de Rui Barbosa em sua famosa e imortal
obra "Oração aos Moços". Fê-la o incomparável jurista e ativista liberal em 1920, aos doutorandos
da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, e estou convencido de que se mantém tão
-.atual quanto há 77 anos. Talvez tenha sido esta
minha melhor contribuição aos moços da Franca,
no momento em que iniciam a jornada em direção
ao saceroócio. QIJ~U~ a _fé, o a.m_or e a dedicação
profissional ao Estado Democrático de DírE!ito: gráças ao qual estamos assistindo ao histórico encontro dos brasileiros com o pleno e universal exercício da Cidadania. Um sacerdócio que os transformará em guardiães dos direitos e dos deveres individuais e col!tívos, o alicerce constitucional em que se
assenta a segurança como um dos pilares da Cidadania.

Senhor Presidente, senhoras e senhores Senadores. Quase tudo o que procurei transmitir
àquelas moças e àqueles moços tem muito a ver
com nossa ath1idade, seja como legisladores ou
fiscais do poder constituído, seja como cidadãos
mais velhos e experientes, ungidos com o dever
de deixar bons exemplos para os que nos irão suceder. Por isso, escolhi aquele tema e, também
por isso, gostaria de deixar registrado, nesta
Casa, um extraio do que eu disse em Franca,
mesmo porque está. perfeitamente contido na conjuntura que vivemos.
Mas, o que vem a ser exatamente segurança?
Segundo 6 nosso querido "Aurélio', é um estado, qualidade óu condição· de seguro. É condi-
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ção daquele ou daquilo em que se pode confíar~Ê confiança em si mesmo. É tomar seguro; garantir. É
amparar, impedindo que caia ou se arruíne. É ter
nnrle se apoiar. É ter Justiça, concluo eu.
E o que vem a ser cidadania?
O mesmo "Aurélio" informa que é a qualidade
ou estado de cidadão. E que cidadão é o indivíduo
no gozo dos direitos civis e políticos de um Estado,
ou no desempenho de seus deveres para com esse
Estado.
Portanto, a segurança é inerente à cidadania
e ambas são indissociáveis. Não há como falar em
exercício da cidadania sem segurança, pois, na
verdade, sem segurança, não se tem sequer acesso à cidadania. Sem esse pilar não há coino sustentar esse direito. E é esse pilar que baliza o que
nos compete como profissionais da lei, isto é, o
dever de empregarmos toda a nossa capacidade
intelectual no sentido de garantir efetiva segurança a cada ser humano, por mais simples e inculto
que seja, para que possa ter pleno acesso à cidadania e para que, como manifestação maior de
sua condição de cidadão, realmente usufrua da liberdade.
Se empenharmos o que de melhor cada um
de nós tem dentro de si para ajudarmos a fortalecer
esse pilar e quanto mais contribuirmos para a segurança e a liberdade dos cidadãos, também estaremos, nós mesmos, nos posicionando como cidadãos completos.
O Apóstolo São Paulo, que empresta seu
santo nome ao meu querido Estado, tiá dizia que
"boa é a lei, quando executada com retidão". Compete a nós todos zelar para que esse ensinamento
não se transforme em palavras vãs. Isto porque
somente quando executada com retidão a lei difunde o sentimento de segurança entre os cidadãos e, com isto, lhes proporciona realmente o exercício da cidadania. Apenas dessa forma, assegurando que a lei legitimamente produzida no Estado
Democrático de Direito seja aplicada com retidão,
poderemos construir, manter e aprimorar a sociedade dos nossos sonhos, a sociedade que engrandecerá ainda mais a beleza deste nosso imenso
Brasil.
Estou seguro, como Rui Barbosa, de que só
pode haver Justiça onde haja Deus. Estou convencido também de que só há cidadania onde impere
a segurança do cidadão em todos os sentidos, nas
suas formas mais abrangentes, aquelas que se estendem à saúde, à educação, ao trabalho, à liber-

Abrill997

aade deé)fpressão e de culto, à atividaoe po1ít1ca;,
tantas outras coisas mais. Segurança é uma garantia efetiva. É a garantia de que todos os nossos direitos e deveres de cidadãos, assim como nosso património, estão sendo-e continuarão a ser respeitados para que possamos nos realizar individualmente
e continuemos a dispor do bem comum e da liberdade. Essa garantia tem que encontrar a maior expressão no funcionamento democrático, harmónico e eficaz dos órgãos destinados pela Constituição ao
exercício da seguranÇa pública 'para a preservação
da ordem pública e cja incolumidade cjas pessoas e
do património", conforme reza seu Artigo n. 0 144.
Aliás, todo o texto constitucional não deixa
dúvida de que compete ao Estado exercer o poder
de polícia com exclusividade pàra garantir a preservação dos direitos e o cumprimento dos deveres individuais e coletivos. Isto implica na obrigação, muitas vezes illcompreendída e· criticada, de
se precisar tolher e até reprimir ações de quem,
extrapolando seus direitos, venha a prejudicar direitos de outros cidadãos e da coletividade, tumultuando a ordem pública ou praticando algum
ato anti-social que ofenda a integridade ffsica, a
liberdade e a igualdade de todos perante a lei ou
o património material e moral de outrem. Nesse
quadro constitucional, a segurança é o aval que
garante o mais, pois, sem ela, nada do restante
poderá existir concretamente. Daí saltar aos
olhos a excepcional relevância dos serviços re- servados à Polícia, em todos os seus níveis,
dentro da estrutura do Estado. Daí igualmente
percebermos - não apenas em termos morais e
éticos, mas igualmente legais e práticos - como
a seleção, formação e retribuição devidas aos
nossos policiais têm sido relegadas a um plano
extremamente subalterno, pois, na verdade, encarnam eles uma das mais relevantes funções
do Estado. Uma função que resulta dos direitos
"naturais e imprescindíveis do homem•, conforme já declarava a Revolução Francesa ao inserir
a segurança entre aqueles direitos para instituir
o Estado moderno.
Tenho dito e repetido que uma Polícia bem
.- formada, bem treinac;la, bem equipada, bem empregada, bem remunerada e bem fiscalizada é tão
importante para qualquer comunidade quanto o
médico o é para qualquer cidadão. Um dos maiores serviços que o administrador ~blico pode
prestar à sua comunidade é seguir rigidamente esses princípios, tendo em vista ainda que a Polícia
se insere entre as poucas instituições perenes que
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sobrevivem a qualquer regime, a qualquer sistema
de governo. Porque sua sobrevivência sempre constituirá um ato de precaução ditado pelo bom senso e
pela realidade. Sem ela, disposições constitucionais
e legais transformar-se-iam em mera poesia ou, pior
ainda, não passariam de letra morta. Tanto que até
os pafses desprovidos de forças armadas por vontade própria não renunciam à manutenção de corporações policiais concebidas daquela forma.
Mas, vivemos infelizmente uma fase escabrosa
na história de algumas polfcias militares brasileiras,
por causa dos desmandos de um punhado de bestas-feras que jamais deveriam ter permanecido nas
fileiras que desonraram. As ações desatin!ldas de
poucos, devido à imensurável e legitima repugnância causada no seio da sociedade, acabaram por ferir a imensa maioria dos que, com sacriffcio e denodo pessoais, às vezes prejudicando até o bem estar
da própria famflia, enfrentam a criminalidade no
dia-a-dia e não raro oferecem a própria vida na defesa da vida, dos direitos e do património de terceiros. A rudeza das imagens transmitidas pela TV
produziu justa indignação popular e desencadeou
efetiva repressão aos desmandos como de há
muito já se fazia desejar. Parece-me que estão em
marcha, tanto no âmbito legislativo, como no do
Poder Executivo, ações destinadas a punir os culpados e a depurar os quadros de centenárias organizações policiais-militares ofendidas pela ação
de marginais que usurparam a dignidade da farda.
Entretanto, tais medidas somente surtirão permanente efeito se forem ampliadas e dirigidas para
desfazer eventuais condições de falta de vocação,
de carisma, de respeito, de capacitação, de fiscalização e de retribuição, naquelas e nas demais instituições policiais. Essas instituições - sejam civis
ou militares, federais, estaduais ou municipais precisam de auto-respeito, auto-estima e autoconfiança, o que só se consegue através de seleção e
formação profissionais que tragam, em contrapartida, reconhecimento e incentivo especialmente em
termos de salário. Por intuição, toda a sociedade
brasileira tem consciência disto. Sabemos que algumas facetas da impunidade -e, por consequência, da insegurança - decorrem muito mais do desamparo a que foi relegado o policial do que das
inúmeras deficiências organizacionais. Sim, porque, queiramos ou não, toda organização se assenta sobre seres humanos, constitui apenas a
soma das qualidades e defeitos dos homens que a
compõem. Tenho dito e repetido que estruturas
são coisas abstraias, que se pode criar·e recriar
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ao gosto pessoal de cada um de nós, graças à nossa imaginação e ao nosso livre arbftrio. Dar mais valor à estrutura que ao homem é uma falácia. Dar
mais-valor à organização do que à seleção, formação e retribuição profissionais é colocar o carro
adiante dos bois. A vocação, a seleção, o ensino e a
atualização periódica de conhecimentos nas academias de Policia, combinadas com a vigilância por
corregedorias bem constituidas, com a ausência de
sufoco económico no lar do policial e com a presença permanente de bons exemplos e de comando
nos escalões superiores, configuram a realidade a
ser buscada velozmente. Precisamos divagar menos, precisamos agir com denoqo no sentido de incrementar e aprimorar os recursos humanos destinados à segurança do cidadão e da sociedade.
Quando o homem quer e é capaz, ele cria, inventa,
improvisa e emprega da melhor forma o equipamento de que dispõe. Ao contrário, de nada adianta dar
ao policial armamento pesado, avançados instrumentos de vigilância eletrOnica, viaturas ultramodernas e assim por diante, se ele não compreender a
importância do papel que lhe cabe na sociedade. No
final, o resultado será sempre o mesmo e o crimenotadamente na sua forma organizada- continuará
a ganhar corpo e velocidade, porque o Estado não
poderá dispor da força necessária à aplicação da lei
pena1. E a pior lei é aquela que não é cumprida.
Assim, em contrapartida, podemos afirmar que
a falta de segurança está inserida num cfrculo vicioso, no qual se junta à impunidade e à criminalidade.
Todos os que militam em carreiras jurfdicas percebem isso muito bem. Percebem ainda que na verdade, seja quais forem os argumentos, os motivos ou
os interesses envolvidos, nosso arcabouço jurfdico
está-se acomodando paulatinamente à insegurança
ao invés de combatê-la. Nosso sistema jurídico-penal vem-se preocupando em produzir mais e mais
regalias penais aos criminosos violentos porque o
aparelho estatal não as consegue executar. E não
as consegue executar porque, no devido tempo,
governantes descuraram de uma responsabilidade
elementar, qual seja a construção de presfdios em
proporção condizente com a reaiidade. Deu-se mais
valor a argumentos demagógicos, eleiçoeiros ou
passionais do que à razão e à técnica. Não há cadeias em número e qualidade suficientes porque se
afirmava que eram feitas só para os pobres. Construi-las seria, portanto, prejudicar aindà mais os desafortunados. Seria erigir símbolos de opressão a
jusbficar rebeldia criminal entre a população mais carente. E desde quando miséria é sinónimo de banditis-
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rno? Se assim fosse, w haveria criminoso pobre, o
que não é verdade. Aceitar esse tipo de consideração é injuriar o cidadão trabalhador cuja humildade
serve apenas para lhe adornar ainda mais a própria
honestidade. Seria injuriar um ser humano que padece muito mais com a insegurança coletiva do que
o cidadão aquinhoado pela fortuna. Seria injuriar
um tipo de cidadão que deflagra revoluções em prol
da própria segurança e a inscreve como direito fundamental de todos os seus semelhantes em declarações universais destinadas a ressoar pela eternidade.

qualidade'decentes, um fator essencial óe combate
ao incremento da injustiça e da violência. Além disso, se -a emoçãO õli
interesses eleiloreiros e demagógicos de muitos não os houvessem cegado,
também teriam percebido com clareza que a maior
contribuição para acelerar a delinquência violenta,
assim como o atraso social com o qual ela forma outro círculo vicioso, é dada pelo aviltamento do ensino
público e de outras funções sociais inarredáveis do
Estado. Miséria, delinquência, marginalidade são
coisas aluais, que poderão ser minimizadas. Mas,
:.-pelo nível de educação e de saúde ao alcance do
povo brasileiro, pode-se prever nosso futuro como
Se o criminoso rico consegue livrar-se solto
Nação. E este futuro, a perdurar aquele 'status
ou até ficar impune é porque dispõe de recursos
quo', nos reserva a presença de cidadãos mal forpara explorar as deficiências legais. Então, o promados cada vez em maior número e um índice de
blema reside na lei, reside na sua feitura e aplicaexclusão social crescente. Ao mesmo tempo, podeção, não na existência de mais ou menos presíremos sofrer incremento do número de feras sodios. Tantas mais cadeias houvesse, tantos caciais,
desprovidas de qualquer freio moral e educasos dessa natureza estaríamos lamentando. Precicional,
e1ue utilizam a própria astúcia para fazer forsamos, na realidade, desatar as mãos do Ministétuna
às
custas da falta de conhecimento e cultura
rio Público e da Magistratura. senão os empecido povo. Ou seja, aqueles que conquistam altos nílhos para a administração da Justiça continuarão a
veis sociais, locupletando-se das fraquezas do próser explorados pelos criminosos que detenham poximo, encarando a sociedade como uma selva e esder económico. Esses empecilhos avultam quando
capulindo
pelas frestas da lei. Isto tudo nos impõe
se analisa a carência de meios operacionais no
uma grave reflexão, como tenno repetido: -estamos
Judiciário e as inúmeras possibilidades de profazendo justiça ou estamos cometendo injustiça em
crastinar o processo quando se objetiva a presnome da justiça? Essa encruzilhada, anteposta à
crição do delito. Por exemplo, na Justiça italiana
nossa organização judiciário-policial, retrata um di- menos contemplada com recursos do que o Julema que coloca em -cheque
conviCçoes-de tandiciário de outros países desenvolvidos -, a protos
quantos
se
dediquem
profissionalmente
à preporção continua a ser de 1 (um) Juiz de Direito
servação
do
Direito
e
sobre
os
quais
se
assentam
para 8.000 (oito mil) cidadãos. Além disso, as posas possibilidades de manter a incolumidade social,
sibilidades de recurso a instâncias superiores são
política e económica da Nação. Por um lado, essa
bem limitadas. No Brasil, a proporção ainda é de 1
encruzilhada
leva a máquina policial-judiciária a
(um) Juiz para 20.000 (vinte mil) cidadãos e há
apurar
os
delitos
e a buscar a condenação dos deinumeráveis probabilidades de haver recursos de
linquentes,
mesmo
quando se sabe que o Estado
uma decisão judiciai. Além disso, nada impede
não
dispõe
dos
recursos
materiais e legais necesque desafoguemos o sistema prisional destinansários
à
efetiva
execução
da pena. Pelo outro lado,
do penas alternativas para delitos leves, como
conduz à passividade ante a pior injustiça, qual seja
tenho apregoado, a exemplo do que poderia ser
a de punir a vítima - mais uma vez! - com a impunifeito com os dependentes de drogas que não se
dade do seu ofensor. Sim, porque a contrapartida
envolvessem em outras complicações legais.
imediata
da Tlllpunidade do criminoso é a •condeVolto a repetir: miséria não é sinónimo de crinação'
da
vítima, com todas as aberrações que
minalidade. Ela pode ser considerada, isto sim,
daí
se
possa
extrair.
como um catalisador da agressividade presenteEm
última
análise, falamos aqui de uma esem atas anti-sociais violentos. Mesmo sob esse
colha
que
poderá
representar
preservação ou
aspecto. muito mais grave é, porém, a disseminanão
da
cidadania,
a
preservação
ou
não do Estado
ção do uso de drogas, especialmente o 'crack',
Democrático de Direito, sem o qual• não existem a
nas camadas mais pobres da população.
democracia e a liberdade. Somente com o Estado
Se retirarmos os antolhos - e aqui fica o meu
Democrático
de Díreifu tortafeeido,- a-llossa orgamalerta para o futuro -, perceberemos quão evidente
zação judiciário-policial pode romper aquele dilema,
8ra ser a construção de presídios, em quantidade e
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consolidar suas convicções e fazer justiça em nome
da Justiça.
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nosso, o melhor antfdoto contra esse veneno é o
-cumprimentoâa lei, o estrito cumprimento do dever
legal. Enquanto a autoridade policial e seus agentes
se mantiverem dentro dos limites legais, cumprirem
o que determina a lei e respeitarem a dignidade humana e a igualdade de todos perante tais disposições, nada deverão temer. Poderão agir com o destemo r, a segurança e a tranquilidade que são proporcionados apenas aos que não se afastam do seu dever legal e sempre aluam nos limites de poder que a
lei lhes confere. Se tentarem coagi-los a prejudicar
alguém e, diante da recusa, tentarem transformá-los
igualmente em vítimas da perseguição, verão que
isso não subsistirá e que, ao final, numa questão
apenas de tempo, 0 mal se voltará contra 0 próprio
autor.

Quando falamos em segurança, sempre nos
deparamos com o velho dilema que se repete
desde os primórdios da Humanidade, isto é: devemos cercear direitos individuais em benefício
dos coletivos ou cercear direitos da coletividade
para proteger a integridade dos direitos individuais? Seja qual for a direção que se tome nessa análise, acaba-se por encontrar exageros e
abusos. Mas, assiste-se também ao desfile de
todos os sistemas de governo, desde os mais liberais - aqueles que se assentam no primado
da liberdade individual - até os mais opressivos
e discricionários. Mas, como sempre, a verdade
deve estar no meio. O bom senso indica - e a
História comprova esse acerto - a necessidade
Nunca abandonei este posicionamento ao
de regimes que preservem a liberdade, os direilongo de minha vida profissional, especialmente
tos do cidadão, sem descurar das necessidades
como delegado de Polfcía, que contínuo a ser emcoletívas para que se possa viver em sociedade.
bora licenciado. Valeu-me muito e só me trouxe
Somente se consegue esse equilfbrio através da
sucesso. Quem pensa em usar o poder de polícia
democracia, através do Estado Democrático de
para perseguições políticas termina por entender
Direito, num regime em que todos sejam lguaTs - --·que as coisas se modificam com o tempo e os iniperante a lei, sem distinção de qualquer naturemigos ideológicos de hoje podem tomar-se aliados
za, e tenham direito à vida, à liberdade, à igualpolltícos amanhã. Termina por entender ainda
dade, à segurança e à propriedade, a exemplo do
que, quando se dedica o devido respeito a todos
que determina nossa Constituição. Uma democraos cidadãos, evita-se que aqueles tidos como vilõcía em que, realmente, o povo possa reter o poder
es venham a ser cultuados como heróis e mártires
e controlar o seu exercício através dos mandatáno futuro. Aliás, toda religião ou toda atuação hurios que o representem.
mana que se preze leva em conta um ensinamento que sintetiza tudo: como pregava Cristo, não taNobres pares, quero aproveitar este momenças a outrem 0 que não desejas a ti mesmo. Porto, já que enveredei pelo campo politico, para lhes
tanto, nada melhor do que a aplicação da lei, com
transmitir o que penso sobre um outro aspecto exbom senso e respeito pelo próximo.
Senhor Presidente, senhoras e senhores Setremamente melindroso da segurança pública. Evidentemente, o que lhes direi é fruto de minhas
nadares. A segurança como base da cidadania é
um tema que faz crescer ainda mais minhas precconcepções pessoais e de minha formação moral
e religiosa. Mas, é também produto de tudo o que
cupações, em relação ao significado do fim de
vi e aprendi em quarenta anos de vida profissional
'Guerra Fria' como incentivo ao crime organizado,
especialmente aquele que se dedica ao tráfico de
dedicada ao nosso povo e à- coisa pública. Refirome à perseguição política, quando praticada com
drogas e de armas em muitas partes do mundo, inemprego de 'Tleios policiais.
clusive o Brasil. fsto porque os tentáculos de noA perseguição política é uma doença social
vas máfias orientais passaram a disputar marcacausada pelo envenenamento ideológico e dissedos com as ramificações criminosas ocidentais
minada pela propaganda. Geralmente, é motivada
mais antigas. E passaram a usar os mesmos mépor vingança, pressão partidária ou interesses estodos, que lhes dão o alimento necessário para
crescer e fortalecer-se, ou seja, a 'lavagem de dicusos. Trata-se de uma ação hedionda, especialmente se envolver o poder de polícia, pois, além
nheiro'. Nenhum país está livre dessa investida,
que constitui, agora, a maior ameaça !!Is nações lido mais, será também a negação dos princípios
que, ao longo da História, levaram ao surgimer>to
vres, como demonstra seu rastro de violência e
das polícias legitimas. Num regime democrático,
corrupção. Apesar dos dados obtidos pela lnterpoi,
que se fundamente no Estado de Direito, como o
pelo FBI e outros importantes organismos de com-
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bate acf êrimê, que cômprÔVam ser e-Jse ó maior aeLiberdade.
safio de hoje aos guardiães da lei e da liberdaA data assinala o sac.riffcio de Joaquim José
de, nosso País pouco avançou no caminho legis·
da
Silva
Xavier, o Tiradentes, protomártir da indelativo para criar mecanismos de combate nesse
pendência
do Brasil. Corria o ano de 1792 quando
campo. Senti isso, mais que nunca, a partir do
se
cumpriu
a sentença da corte metropolitana,
momento em que fui designado para integrar a
condenando
à
morte aquele que, se lfder não foi,
Comissão Pal"lamentar de Inquérito dos Títulos
à
Inconfidência
Mineira, mais que qualconferiu
Públicos. Verifiquei, por exemplo, que as quan·
quer
outro
participante
do
movimento, a marca do
tias astronômicas em circulação pelos canais
idealismo
por
uma
causa
justa.
subterrâneos da "lavager.-:" superam em muito
todo o lucro fraudulento que possa ter sido proDos movimentos nativistas e emancipacionis. porcionado pela emissão irregular dos precató·
tas que antecederam ao sete de setembro de 1822
rios, isto é, dos títulos emitidos por Estados e
- quando, pelo menos sob o ponto de vista formal,
municípios para saldar, supostamente, dívidas
a independência foi proclamada -, nenhum consejudiciais. São centenas de milhões de dólares
guiu aCiquiiir a-Ciimensao histórfCa. Cla C:Onjuraçao que circulam diariamente entre bancos ·e interMineira, ainda que, por mais paradoxal que possa
parecer, ela não tenha se materializado: denunciamediários, de forma sub-reptfcia, usando todos
os estratagemas e disfarces que a imaginação
da, foi abortada quando se encontrava no estágio
de preparação. Em sendo assim, onde estava sua
possa permitir. Nessas linhas de "lavd.gem", misforça, capaz de tomá-la autêntico emblema da luta
turam-se aventureiros, doleiros, "laranjas" e até
mesmo indivíduos de boa fé, com empresas
anticolonial?
reais ou fictícias, além de contas bancárias frauMuito provavelmente, o movimento de Vila
dulentas, que começam no território nacional,
Rica tenha tido a identificá-lo e a distingui-lo a expassam a países vizinhos, desembocam nos
traordinária capacidade de incorporar, assimilar e
chamados "parafsos fiscais" e retornam ao Braassumir a defesa das idéias que, ao longo do sésil. Nelas podemos detectar o sumiço de bilhões
culo dezoito, contestavam o Antigo Regime, espede dólares. Obviamente, tanto dinheiro não é frucialmente no que ele tinha de mais definidor: o abto apenas de falcatruas com precatórios. E quem
-solutismo político, negação intrfnseca da liberdade
dispõe de bilhões- de dólares fora âe quáfcji.Jerhumana e dos mais elementares princfpios da cicontrole também pode contar aos milhões as
dadania. Filhos intelectuais do Iluminismo, procuchances que tem para corromper e tumultuar a
raram os nossos inconfidentes agir como o fizeram
vida de qualquer nação, em qualquer parte do
os norte-americanos=- os primeiros a conquistar a
mundo. Mais que nunca, graças ao subproduto
independência, em 1776- e como estavam fazendos trabalhos ainda em curso naquela CPI, asodo, naquele momento, os revolucionários franceciedade brasileira está tomando consciência da
ses.
fantástica dimensão a que chegou, em todos os
Reside aí, nessa exata simbiose com o seu
rincões da Terra, essa que é a maior ameaça à
tempo,
na perfeita compreensão do momento histódemocracia e à liberdade humana. E não tenham
rico vivido, a grande marca dos conspiradores midúvidas, meus nobres pares, de que, também
neiros.
mais que nunca, o povo cobrará desta Casa reO que comemoramos neste vinte e um de
sultados efetivos e legítimos - como já está co·
abril,
Senhor Presidente, é a idéia da liberdade
brando ·, tanto na parte apurativa como naquf!_l_a_
como condição necessária ao ato de viver com
que diz respeito à nossa atribuição legisladora.
dignidade. É a certeza de q4e os grandes sonhos
Daí meu apelo, com o qual encerro agradecendo
~
sobretudo quando embalados coletiva e solidapela atenção da qual fui alvo, para que o Conriamente
- jamais morrem, mesmo que eventualgresso Nacional responda imediatamente aos remente derrotados. É -a comprovação de que, em
clamos do povo e produza a legislação necessáqualquer época e em todo lugar, há sempre os que
ria ao combate à "lavagem de dinheiro".
por uma Pátria livre, soberana e, justa.
-----lutam
Muito Obrigado.
Daí a razão por que o exemplo do alferes das
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ) -Sr.
Minas Gerais merece ser reverenciado. Em seu
Presidente, Sr&s e Srs. Senadores, no calendário
gesto heróico estavam presentes os elementos
cívico brasileiro, o vinte e um de abril tem nome:
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Doce, por exemplo, remete-nos aos sonhos de 1789
que marcam e consubstanciam a grandeza do ser
- independência política sustentada pela indehumano: o desprendimento pessoal, a fé inabalável,
pendência económica - e ao esforço para tomar
tudo 1sso levando-o a assumir, frente à força avassaladora do Poder reinante, toda a responsabilidade
realidade a exploração de nossas riquezas minerais
pelo movimento rebelde. Livrando os companheiros
por nós mesmos, algo que somente começou a concretizar-se em meados deste século.
da pena capital, pagou com o próprio sangue o crime de sonhar uma pátria livre.
Na perspectiva do povo brasileiro, vale a pena
abrir mão de uma empresa que se mostrou compe"Dez VIdas eu tivesse, dez vidas eu daria". A
tente, equiparando-se às melhores do-mundo? Vale
frase que em outro personagem pode soar falsa, em
a pena entre-gar a capitais privados, muito provavelTiradentes traduz o sentimento da mais profunda au-mente internacionais, o controle de uma empresa
tenticidade. Reflete, com precisão, o grau de adesão
cujo valor estratégico é incomensurável?
de seu autor a uma causa que considera justa e necessária. O fim das estruturas de dominação colonial é
São questões, Senhor Presidente, Senhoras e
conquista tão sublime que até mesmo a vida pode ser
Senhores Senadores, suscitadas pelo vinte e um de
oferecida em holocausto para se atingir o objetivo.
abril. Data que, aliás, também se inscreve na História
do Brasil por um outro motivo: a inauguração da nova
Com essa certeza, Joaquim José da Silva XaCapital, há trinta e sete anos, pela firme determinação
vier percorria os caminhos das Gerais, vencia a londo Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira.
ga distância que separava sua Vila Rica do Rio de
Janeiro, Capital da Colônia, para sensibilizar os hoBrasília tem um significado especial, que transmens ae seu tempo a se engajarem na luta libertácende os marcos de uma cidade. Concebida para
ria. Nenhum projeto de ordem pessoal! O que o moser a Capital, trazendo para o interior do País os órvia era o desejo de "trabalhar para todos", como
gãos centrais da administração federal, Brasllia tamcaptou a sensibilidade poética de cecilia Meireles.
bém representou um novo olhar dos brasileiros sobre si mesmos e sobre o seu País.
Penso, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, que urna data de tamanha expresRevertendo urna tradição iniciada no século
são não pode ser simplesmente comemorada. Ela
dezesseis, logo nos primórdios da colonização, a
também nos convida à re!lexão em tomo do que
construção da cidade que iria substituir o Aio de Janós, brasileiros, fomos capazes de fazer em nossa
neiro como sede do Governo sinalizou para uma
História de País independente.
verdade adormecida ao longo de séculos: o Brasil
não é só litoraL Fez-se, a partir daí, uma verdadeira
Em que medida fomos dignos do legado dos que
marcha para o Centro-Oeste, tomando irreversível o
nos antecederam, como os inoonfidentes de 1789?
processo-áe ocupação de largas faixas de riósso terQue projeto nacional procuramos implementar a partir
de 1822? ou. ainda, que significam hoje os ideaisque - ---mOrío, até então quase inexploradas.
impeliram os subversivos de Vila Rica à luta?
Aos trinta e sete anos, Brasília amadureceu.
Não foram pequenos os problemas surgidos no deNa atualidade, •metrópole", "exploração colocurso do tempo. Foi difícil, seguramente muito diffcil,
nial", "poder absoluto", são termos apenas aparenteo processo de ocupação do espaço, de acomodação
mente sepultados. Muda a nomenclatura, mas perdas pessoas vindas de todas as partes do País e do
manecem intat;tos os mecanismos de exploração e
estabelecimento de uma infra-estrutura adequada ao
de manipulação. Em tempos de "globalização" e de
desempenho de suas funções urbanas e de centro
verdadeira sacralização do mercado, o fantástico vopolítico-administrativo nacionaL
lume de capitais que corre o mundo com impressionante rapidez comanda o espetáculo, reduz vigoroAos trinta e sete anos, Brasllia mostra-se consamente o poder dos Estados e submete os povos
solidada. Dá lições ao País de como enfrentar seus
aos seus desígnios. Não aceitar passivamente lfSSeproblemas- tão graves quanto os que infestam nossas maiores áreas rnetrop-olífanas- .:.:-com cria!ívidãquadro, questionando-o, procurar dissecar suas entranhas e buscar possíveis caminhos alternativos talde, competência, força de vontade e, acima de tudo,
vez seja uma forma coerente e de se homenagear a
espírito de cidadania. Nesse sentido, impossível não
memória de Tiradentes e de seus companheiros.
ressaltar seu Governo Democrático e Popular, sob a
lúcida liderança do Professor Cristóvam Buarque do
Nesse sentido, é mais que oportuno o debate,
Partido dos Trabalhadores.
pelo qual tanto nos empenhamos, em relação ao
processo de privatização atualmente em marcha em
O Governo da Frente Brasília Popular, pode
nosso País. A venda da Companhia Vale- -do Aio
oferecer ao Brasil algumas experiências vitoriosas
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que, se multiplicadas, têm plenas condições de alterar substantivamente a face de nosso Pafs. Reportome, a trtulo de exemplo, à decisão da instituição financeira oficial do Distrito Federal, o Banco de Brasma, de implementar o Banco do Povo e com isso
garantir crédito simples e barato ao ci~dão mai~
h~":Jilde, para que possa abrir ou tocar sua pequena
at1V1dade econOmica.

Na educação, os resuHados se mostram ainda
mais explfcitos .e positivos. Além de reestruturar todo o
sistema educacional pLtllico- que atende a mais de quinhentos mi alunos, da educação infantil ao ensino médio -, num gigantesco esforço que envolve desde os as~ ~sicos da rede escolar - construção, reforma,
an"4Jhaçao e equipamentos- até a mudança de comportamento quant~ à gestão e às propostas pedagógicas, 0
Governador Cristóvam Buarque idealizou e fez com que
fosse i~oo o Projeto "Bolsa Escola".
Inicialmente colocada em prática numa das regiões mais pobres do Distrito Federal o Paranoá a
"Bolsa Escola" transformou radicalm~nte a relaç:Íio
entre comunidade carente e escola formal. Partindo
de um princfpio tão simples quanto verdadeiro - o
de que a educação é fundamental para a superação
~ barreira ~'!!raso e da miséria -, o projeto conSiste numa açao a.1rmativa, com o pagamento de um
salário mfnimo às famnias que mantiveram seus filhos na escola, desde que estes tenham o rendimento necessário à aprovação escolar.
Ao cabo do primeiro ano da experiência, os resultados foram os mais expressivos e animadores
possfveis: não apenas se ampliou o número de matriculados como, principalmente, despencaram os índices de evasão e de repetência. Por tudo isso, não
me admiro com o fato de a "Bolsa Escola" estar sendo levada a outros Estados e Municfpios.
Poderia falar aqui de outras realizações do Governo Democrático e Popular do Distrito Federal. Poderia citar a retomada das obras do metrO, da criação do porto seco, da implantação da primeira universidade aberta e à distância do Pafs, do trabalho
social voltado para a recuperação de meninos e meninas de rua, da efetiva e verdadeira urbanização
dos assentamentos, entre várias outras. Fico por -aqui, no entanto, tendo a convicção de que o que se
faz hoje no Distrito Federal é a maneira mais correta
de recuperar os velhos ideais de liberdade, justiça e
desenvolvimento que Tiradentes personificou.
Que o Brasil todo se irmane em tomo desses
mesmos ideais. Não importa que eles venham de
longe no tempo. Sabiamente, a canção mineira nos
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ensina que os sonhos, os grandes e belos sonnos
não envelhecem.
'
Muito obrigada!
A SRA. PRESIDENTE (Martuce Pinto) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, designando para a sessão ordinária de
amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
Às 10 horas

Item único
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 4, DE 1997
Primeiro dia de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição n" 4, de 1997
(n" 1195, na Câmara dos Deputados), que dá nova redação ao parágrafo SO do art. 14, ao caput do art. 28
ao inciso 11 do art. 29, ao caput do art. 77 e ao art.
da Constituição Federal (reeleição), tendo
Parecer favorável sob n• 1Z7, de 1997 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, ~encidos
os Senadores AntOnio Carlos Valadares e Josaphat
Marinho, e, em separado, José Eduardo Outra.
A SRA. PRESIDENTE (Marfuce Pinto) - Está
encerrada a sessão.

s2

(Levanta-se a sessão às 18h04min.)

(OS 12215197)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. EPffActO CAFETEIRA NA SESSÃO
DE ~7, QUE SE REPUBUCA POR
SOUCITAÇÃO DO PARLAMENTAR.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA)- Sr.
Presidente, s..-s e Srs. Senadores, no dia 17 de abril
deste ano, completaram-se seis anos do meu primeiro discurso nesta Casa, o qual tratava de medida
provisória. Somente seis anos depois, todos resolveram reclamar da medida provisória.
Sr. Presidente, todos sabemos que rião deve
existir medida provisória no presidencialismo, que
ela se justifica no parlamentarismo, até porque, se
3Q dias depois não for transformada em lei há uma
crise, cai o gabinete. Caindo o gabinete com a medida provisória, forma-se outro gabinet~
Acontece que a Constituição Cidadã foi feita,
desde o infcio, pressupondo-se o Parlamentarismo.
Foram acatados todos os instrumentos para o Parta-

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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mentar.smo, e só na únima hóra foi vótai:io :::: rcgin·.,;;
Presidencialista. Então, ficou essa mutilação no Poder Legislativo, que cada um justifica como acha
melhor. •Ah, melhorou muito! Com a emenda do Senador José Fogaça vai melhorar". O mutilado não
pode andar, vamos arranjar-lhe uma cadeira de rodas. Já é algum avanço. O mutilado vai andar numa
cadeira de rodas preparada pelo nobre Senador
José Fogaça.
A Constituição é clara e não fala em reedição.
Se em 30 dias após a sua edição a medida provisória não for transformada em lei perde sua eficácia e
desaparece. A reedição foi uma manobra, e eu não
diria que foi do Presidente Fernando Henrique, mas
de todos os governos, de todos os governantes que
não conseguiram aprovar suas medidas proVisórias
em 30dias.
Sr. Presidente, o meu primeiro pronunciamento
afirmava que reeditar medidas provisória era inconstitucional. E continuo a pensar que o é. Só que o
Congresso nunca bateu à porta do Supremo Tribunal Federal para que aquela Corte dissesse se era
constitucional ou não. Sempre houve muito mais
harmonia do que independência entre os Poderes
Executivo e Legislativo.
Quero louvar V. Ex", Sr. Senador Antonio Carlos Magalhães, que procura encontrar uma forma de
atender aos reclamos desta Casa, que são também
do Judiciário, que está mostrando que o Poder Executivo passa por cima de nós. Podemos fazer de
conta que isso não está acontecendo, votando e
concordando com essa medida proposta pelo nobre
Senador José Fogaça, e que, segundo o Senador
Humberto Lucena, foi generoso. Eu diria que foi tão
generoso que, a partir dessa generosidade, quem
hoje está trabalhando nessa- matéria, que seria de
restrição ao Executivo, é o Lfder do Governo, o nobre Senador Elcio Alvares, que veio conversar comigo e perguntar como votaria a Bancada. Quando eu
disse que o voto seria contra, ele perguntou se a
Bancada seria liberada. Ora, qualquer Senador que
esteja na Udera!lça sabe que é necessário liberar
uma bancada, principalmente em matéria como
essa, pois cada um tem convicções de foro fntimo.
Durante todo o tempo da revolução militar fui
obrigado a aceitar o que vinha no decreto-lei, mas
jamais tentei votar para aceitá-lo ou minorá-lo. Ou se
aceita reedição de medida provisória ou não se aceita. Cada reedição hoje é uma nova medida provisória, é uma pequena modificação, mas todo mundo
faz que não vê ou fazia que não via, até a hora em
que o Judiciário começou a reclamar.
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Oe modo que, Sr. Presidente, elogio o esforço
de V. Ex", que tenta conseguir uma maneira que se
diga, amanhã, que o assunto está solucionado, porque o próprio Congresso resolveu aceitar essa modificação.
O meu voto, Sr. Presidente, acompanha o do
Senador Josaphat Marinho. Também como S. Ex",
não tenho mais idade de acreditar em fantasias. O
- meu voto écontra. Quero aplaudir o Senador Josaphat Marinho,
um dos conterrâneos de V. Ex", a quem sei apreciar,
cujos ensinamentos sei beber.
O meu voto é não. Não será com o meu voto
que o Governo continuará reeditando por 30, 60, 90
ou 160 dias. Reeditar medida provisória, no meu
pensamento, continua sendo inconstitucional.
ATA DA 4~ SESSÃO NÃO DELIBERATIVA,
REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 1997
(Publicada no DSF, de 18 de abril de 1997)

RETIFICAÇÃO
Trecho da ata, às páginas n2 s 07981 e 07982,
que se republica por haver saldo com incorreções.

PARECER N2 140, DE 1997
Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre o Projeto de Lei do Senado ne 55,
de 1996, de autoria do Senador CUHdo
Maldaner que • Altera o § 311 do art. 20 da
Lei na 8.742, de 7 de dezembro de 1993".

Relator: Ad hoc: Senador Valmir Campelo
Vem aó exame- desta Comissão o Projeto de
Lei no 55, de 1996, do nobre Senador Casildo Maldanar, cujo propósito consiste em alterar a redação
do terceiro parágrafo do art. 20 da chamada Lei Orgânica da Assistência Social.
Seu objetivo, na verdade, é o de dotar as famrlias que contam entre seus membros pessoa portadora de deficiência ou idosa e de condições mfnimas
para delas assumirem o encargo.
Já vêm de muitos anos as reivindicações nesse sentido. Pelo menos à époea da elaboração da
Constituição de 1988, ficara evidenciado que se estabelecera, nos meios governamentais e. na sociedade, a consciência de que tanto os idosos quanto os
portadores de deficiência deveriam ser mantidos
com suas famílias; e que a estas seria de justiça atri-

---------- --------------------- -------------------------------------------
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buir urna quantia mensal, provinda da Assistência
Social, que cobrisse as necessidades daqueles incapazes de se sustentarem.
O texto constitucional foi redigido de maneira
clara e deveria ser aplicado simultaneamente à entrada em vigência da lei específica, como se comprova com a leitura do inciso V do art. 203:
'Art. 203 .............................................

'V - a garantia de um salário mínimo
de benefício mensal à pessoa portadora de
deficiência e ao idoso que comprovem não
possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua famllia, conforme dispuser a lei".
Entretanto, até hoje está em discussão a forma
de se conceder o benefício constttucionalmente previsto, como se os portadores de deficiência, os idosos e seus familiares não merecessem complacência -como se devessem ser punidos por sua dependência, por sua incapacidade de produzirem o suficiente para o próprio sustento.
Aliás, vem-se generalizando, no Pafs, a insensibilidade em relação ao mais graves problemas sociais. Por isso, quando surge uma proposta como
esta, que visa a retomar o texto constitucional, no
sentido de amparar as pessoas mais fragilizadas,
mais fracas, devemos prestar-lhe todo nosso apoio.
De fato, a redação do § 32 do art. 20 da Lei n•
8.742, ao estabeleCer que só se atribuirá o benefício
à família: • ...cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo', toma inócua a própria lei, vez que o seu alcance é reduzido
de forma a beneficiar uma minoria inexpressiva entre tantas famflias necessitadas.
Por todas essas razões, consideramos que é
meritória a proposta de alterar tal redação para
• ...cuja renda mensal per caplta seja inferior a
um salário mínimo.'
Contudo, dada a ponderação dos colegas sobre a viabilidade de implantação da melhoria e, tendo em vista que já significa um passo no caminho do
aperfeiçoamento do sistema, o aumento para o dobro da renda atualmente prevista, nosso parecer é
pois, favorável ao Projeto de Lei do Senado n• 55,
de 1996, com a seguinte emenda:
EMENDA N° 1-CAS
Art.1°- ........................................................
'§ 3° considera-se incapaz de prover a manutenção de pessoas portadora de deficiência ou idosa
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a famflia cuja renda mensal per caplta seja inferior a
meio salário mínimo.
Sala da Comissão, 2 de abril de 1997.
Ademlr Andrade, Presidente - Valmlr Campelo, Relator Ad Hoc - Caslldo Maldaner - Jonas
Pinheiro - C8rlos Bezerra - Osmar Dias - Lúdlo
Coelho - Bello Parga - Leomar Qulntanllha - Marina Silva - João França - Romero Jucá - Waldeck Omelas - Mauro Miranda.
TEXTO FINALDA COMISSÃO DE
ASSUNTOS SOCIAIS AO PROJETO DE
LEL DO SENADO N° 55, DE 1996
Altera o § 3", do arl 20 da Lei n"
s.742,ae7:-r2-:-1993.

de

z

O Congresso NaCional decreta:
Art. 1° Dê-se ao§ 3", do art. 20, da Lei n" 8.742,
de ~emt:tro d~ 1993.~ seguint!t~:
'§ 3" Considera-se incapaz de promover a manutenção de pessoa portadora de
deficiência ou idosa a famnia cuja renda
mensal per caplta seja inferior a meio salário mínimo.'

Art. 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 2 de abril de 1997.- Senador Ademir Andrade - Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
DO SENADO FEDERAL

LEI N° 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993

Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras provid6nclas..
Art. 20. O benefício de prestação continuada é
a garantia de 1 (um) salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso com 70 (setenta) anos ou mais e que comprovem não possuir
- meios de prover a própria manutenção e nem de têla provida por sua famma.
§ 3° Considera-se incapaz de prover a manutenção de pessoa portadora de deficiêl'lcia ou idosa
~a famllia cuja renda mensal per caplta seja inferior a
1/4 (um quarto) do salário mínimo.
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PARECER N• 141, DE 1997
Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre o Projeto de Lei do Senado n2 64,
de 1996 de autoria do Senador Ney Suassuna, que •restringe a venda de esteróides ou peptídeos anabolizantes e dá outras providências".

Relator: Senador José Alves

I - Relatório
O Projeto de Lei em tela, de n• 64, de 1996, da
lavra do Excelentíssimo Senador Ney Suassuna, no
qual propõe, com grande justeza e oportunidade, a
restrição da venda de medicamentos anãbOTizantes,
tanto aqueles com base qufmica esteróide, quando
os mais recentes, dotados de estrulura peptídica, .
como forma clara de coibição dos freqüentes abusos, especialmente por parte dos jovens adeptos da
cultura física ou como forma de desonestamente,
conseguirem-se resultado atlético a todo custo.
Portanto, a proposta apresentada vem, no seu
conteúdo, ao encontro dos interesses de nossa sociedade no que tange a salvaguarda de sua juventude, uma vez que tal prática é pontilhada por ominosos efeitos adversos, comprometendo, definitivamente, a saúde e a própria vida de seus usuários.
Adicionalmente, o Projeto de Lei de n• 64, de
1996, mostra-se, em sua redação, suficientemente
claro em suas pretensões de restrição do uso abusivo, sem prejudicar quantos necessitem destes medicamentos para uso exclusivamente médico. Para
tanto enfatiza a necessidade de apresentação e retenção de receita médica, na qual conste não só a
identificação do médico, como do paciente. Além
disto, o paciente terá a sua doença registrada e cifrada na receita sob a forma eticamente aceita do
Código Internacional das Doenças (CID). Com estas
atitudes, cria-se uma seqüência de cc-responsabilidades, entrelaçando-se o farmacêutico responsável
pela farmácia, o médico assistente e o próprio paciente.
Finalmente, a proposta de aplicação nos intratores, de sanções com base na Lei n• 6.437, de 20
de agosto de 1977, que regula aspectos de vigilância sanitária da produção e comércio-de medicamentos, confere o necessário suporte logístico para a
necessária eficácia na norma.

11- Voto
Pelo exposto e considerando-se a excelência
conceituai e formal do Projeto de Lei ora em análise,
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voto pela sua aprovação preseJVando-se a sua atuai
redação.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1997. Aclemlr Andrade, Presidente - José Alves, Relator
- João França - Marina Silva - Osmar Dias - Nabor Júnior - Casildo Maldaner - Carlos Bezerra Valmlr Campelo - Mauro Miranda - Sebastião
Rocha - Jonas Pinheiro - Carlos Bezerra - Bello
Parga - Lúdlo Coelho.
Na página 08017, 11 coluna, no Projeto de Resolução n• 48, de 1997-CN, logo após a Justificação,
Onde se lê:
-A presente proposição tem por fulcro atender os
seguintes mandamentos constitucionais, ln verbls:
"Art. 37. A administração pública direta,
indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distmo Federal
e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalmente, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:

Leia-se:
A presente proposição tem por fulcro atender os
seguintes mandamentos constitucionais, ln verbls:
"Art. 37. A administração pública direta,
indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distmo Federal
e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

24-4-97
Quinta-feira
11 :30- Diretor-Superintendente da Rat do Brasil,
CledoJVino Belini

12:oo ...,(3ovemª-dQLd<l Eª!<!do doAmapá, João
Alberto Capiberibe
15:30- Sessão Ordinária Deliberativa do Senado
Federal
17:30- Professor Marcelo Rebello de Sousa,
Presidente do Partido Social Democrata
de Portugal
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Ata da 47ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 25 de abril de 1997
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães, Leomar Quintanilha e Jefferson Péres
ÀS 9 HORAS, ENCONTRAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade- Antonio Carlos Magalhães. Bernardo Cabral - Canos Patrocínio :- EdisonLobão
- Eduardo Suplicy - Fernando Bezerra - Flaviano
Melo- Francelina Pereira- Geraldo Melo- Guilher·
me Palmeira - lris Rezende - Jefferson Péres Joãó Rocha - José Agripino - José Alves - José
Eduardo Outra - Laura Campos - Leomar Quintanilha - Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior
- Regina Assumpção - Roberto Requião - Valmir
Campelo - Waldeck Omelas.
O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) - A
lista de presença acusa o comparecimento de 26
Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1° Secretário em exercício, Senador
Francelina Pereira. procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:
EXPEDIENTE
AVISO
DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO

N° 208/97, de 18 do corrente, encaminhando
cópia da Decisão n° 185, de 1997, daquele Tribunal,
e comunicando as providências tomadas no sentido
da realização da Auditoria solicitada através do Requerimento n° 1.060, de 1996, do Senador José
Eduardo Outra.
Foi encaminhada ao requerente cópia
da Decisão proferida pelo Tribunal de Contas da União.
O requerimento aguardará na Secretaria-Geral da Mesa o resultado da Auditoria.
PARECERES
PARECER W 155, DE 1997
Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre o Projeto de Lei da Câmara n 2 75,
de 1993 (n° 5.813.'90, na origem), que

"acrescenta dispositivo ao art. 20 da Lei
n 2 8.036, l:le 11_ de maio deJ990, para permitir a movimentação da conta vinculada
do FGTS do aposentado, na condição
que especHica", em reexame, nos termos
do Requerimento n2 1.109195.
Relatora: Senadora Emília Fernandes

I - Relatório
- __ É submetido à apreciação desta Comissão projeto de lei, de autoria do ilustre Deputado Geraldo
Alckmin Filho, que pretende acrescentar inciso ao
art. 20 da Lei n° 8.036, de 11 de maio de 1990. Com
o acréscimo cria-se uma nova hipótese de movimentação da conta vinculada dos empregados no Fundo
_ deGara-nlia_doTempo-de Serviço- FGTS. O inciso
está, na proposição. assim redigido:

"Art. 20 ..................................................

XI - desligamento definitivo da empresa de aposentado que tenha retomado ao
trabalho."
Justificando o projeto o autor afirma "que a
classe dos aposentados sempre sofreu injustiça ao
longo do tempo, e. na maioria das vezes, o aposentado retoma ao trabalho para completar o orçamento
por algum tempo, sendo que, após desligar-se deli- n1tiVamente do emprego provisório, não consegue
retirar os valores do Fundo de Garantia do Tempo
deBeiVIÇb-aeste-seu-segundo perfodo de trabalho,
por ser considerado o desligamento como pedido de
demissão". A iniciativa, então, pretende permitir a
realização do saque na hipótese prevista.
É o relatório.

11- Voto do Relator
O ilustre Deputado Geraldo Alckmin Filho, com
o Projeto de Lei da Câmara n° 75/93, pretende permitir a movimentação da conta vinculada ao FGTS
do aposentado, após um eventual ret9mo ao trabalho, com posterior novo afastamento. Na análise da
juridicidade, constatamos que o Decreto n° 99.684,
de 8 de novembro de 1990, que consolida as nor-
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mas regulamentares do FGTS, traz dispositivo neste
sentido:
'Art. 35..................................................

§ 1° Os depósitos em conta vinculada
no nome de apose.ntado, em razão de novo
vfnculo empregatício, poderão ser sacados
também em caso de rescisão do contrato de
trabalho a seu pedido. •
Esta norma, entretanto, beneficia somente os
aposentados que pedem demissão. A iniciativa em
análiSe, por sua vez, amplia as possibilidades de saque dos aposentados, sem estabelecer distinções
em relação aos eventuais motivos que possam ter
induzido o empregado ao afastamento. Contemplam-se, portanto, todas as formas de desligamento.
No que diz respeito ao mérito, a proposição reveste-se de razões de justiça e de bom senso. Não
é justificável a retenção, a qualquer pretexto, dos
créditos dos aposentados em contas do FGTS, mormente quando sabemos das perdas aquisitivas a
que eles são submetidos quando se desligam do trabalho.
Não há, por outro lado, óbices constitucionais à
aprovação da matéria.
Foi detectada, entretanto, uma impropriedade.
O ilustre Senador Elcio Alvares, atento ao aspecto
técnico e jurfdico da iniciativa, apresentou o Requerimento n" 1.109, de 1995, solicitando o reexame da
matéria em razão da existência de inciso de mesmo
número, acrescentado pela Lei n• 8.922, de 1994.
Alertados pela solicitação e conscientes do mérito
da iniciativa, opinamos pela aprovação da matéria,
com a seguinte emenda de redação:

Mauro Miranda - José Alves - C&rlos Bezerra Ludlo Coelho - Leomar Qulntanllha - Sebastião
Rocha - Romero Jucá - João França - C&slldo
Maldaner.
LEGISLAÇÃO ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL
DA MESA DO SENADO FEDERAL

LEI N° 8.922, DE 25 DE JULHO DE 1994
Acrescenta dispositivo ao artigo 20
da Lei n• 8.036(1), de 11 de maio de 1990,
para permitir a movimentação da conta
vinculada quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for acometido
de neoplasla maligna.

o Presidente da República.·
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1° O artigo 20 da Lei n° 8.036, de 11 de
maio de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte
inciso XI:
Art. 20...................................................
XI _ quando o trabalhador ou qualquer de seus
dependentes for acometido de neoplasia maligna.
Art. 2" Esta lei entra em vigor na dala de sua
publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
ITAMAR FRANCO, Presidente da República _
Marcelo Pimental.
(1) Leg. Fod. 1990, pág. 682.

EMENDA N2 1-CAS
Dê-se ao art. 12 do Projeto de Lei da Câmara
n" 75, de 1993, a seguinte redação:

DECRETO N° 99.684, DE 8 DE
NOVEMBRO DE 1990

•Art. 1° - O art. 20 da Lei n• 8.036, de
11 de maio de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XII:

Consolida as normas regulamentares do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço- FGTS

"Art. 20- ...............................................

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, decreta:
Art. 1• Fica aprovado o Regulamento Consolidado do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,
que com este baixa.
Art. 2" Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. SO Revogam-se as disposições em contrário, em especial os Decretos n°s;
1- 59.820( 1>, de 20 de dezembro de 1966;

XII - desligamento definitivo da empresa de aposentado que tenha retomado ao
trabalho.'
Sala da Comissão, 16 de abril de 1997.- Ademlr Andrade, Presidente - Emília Fernandes, Relator - Jonas Pinheiro - Gllvam Borges - Waldeck Omelas - Osmar Dias- BenedHa da SilvaBello Parga - Lúcio Alcântara - Lauro Campos -
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11 -· 61.405( 21 :-dê 2-8 de setembro de 1967;
III- 66.619(3 1, de 21 de maio de 1970;
IV- 66.819(4 1, de 1° de julho de 1970;
V- 66. 867<51, de 13 de julho de 1970;
VI - 66.939< 61 de 22 de julho de 1970;
VIl - 69.265< 7 1 de 22 de setembro de 1971;
VIII- 71.636<8 l, de 29 de dezembro de 1972;
IX - 72.141 <9 >, de 26 de abril de 1973;
X- 73.423< 101 de 7 de janeiro de 1974;
XI - 76.218( 11 1 de 9 de setembro de 1975;
XII- 76.75d 12\ de 5 de dezembro de 1975;
XIII- 77.357( 13 , de 1° de abril de 1976;
XIV - 79.891 <14>. de 29 de junho de 1977;
XV- 84.509< 151 de 25 de fevereiro de 1980;
XVI- 87.567(1 6 jl de 16 de setembro de 1S82;
XVII- 90.408< 17 de 7 de novembro de 1984;
XVIII- 92.366< 18 1, de 4 de fevereiro de 1986;
XIX- 97.848( 19 1, de 20 de junho de 1989; e
XX- 98.813< 20 1, de 10 de janeiro de 1990.
FERNANDO COLLOR, Presidente da República - Antônio Magri.
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monetariamente e acrescido de juros contados da
data em que a apropriação deveria ter sido feita.
Art. 32. Os depósitos relativos ao FGTS efetuados na rede bancária, serão transferidos à CEF no
segundo dia útil subsequente à data em que tenham
sido efetuados.
Art. 33. Os empregadores deverão comunicar
mensalmente aos trabalhadores os valores recolhidos ao FGTS e repassar-lhes todas as informações
recebidas da CEF ou dos bancos depositários sobre
as respectivas contas vinculadas.
Art. 34. Os depósitos em conta vinculada constituirão despesas dedutfveis do lucro operacional
dos empregadores e as importâncias levantadas a
seu favor, receita tributável (Lei n• 8.036(21) , de
11 de maio de 1990).
CAPfTULOVI
-Dós Saques
Art 35. A conta vinculada do trabalhador no
FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situa~_ções:

(1) Leg. Fed .• 1966, pág. 2.005:(2) 1967, pág. 1.833;(3) -1970,
pág. 364;(4) 1970, ;:>ág. 588;(5) 1970, pág. 622:(6) 1970, pág.
662;(7) 1971, pág. 1.230;(8) 1972, pág. 1.678;(9) 1973, pág.
558;(10) 1974, pág. 439;(111 1975, pág. 533; (12) 1975, pág.
764;(13) 1976, pág. 247;(14) 1977, pág. 418; (15) 1980, pág. 72;
(1611982, pág. 325;(17) 1984, pág. 580; {18) 1986, pág. 157;(19)
1989, pág. 427,(20) 1990, pág. 28.

§ 1° A atualização monetária cobrada por dia
de atraso, tomando-se por base os índices de variação do Bõnus do Tesouro Nacional Fiscal (BTN !:iscal) ou na falta deste, do título que vier a sucedê-lo
ou ainda a critério do Conselho Curador, por outro
indicador da inflação diária.

§ 2° Se o débito for pago até o último dia útil
do mês em que depósito deveria ter sido efetuado,
a multa será reduzida para 10% (dez por cento).
§ 3° O disposto neste artigo se aplica aos depósitos decorrentes de determinação judicial.
Art. 31. Até a centralização das contas na CEF,
a apropriação na conta vinculada para fins de atualização monetária e capitalização de juros, será feita:
I - no 1° (primeiro) dia útil do mês subsequente, quando o depósito ocorrer no próprio mês __
em que se tornou devido;
11- no 1° (primeiro) dia útil do mês do depósito,
quando este ocorrer no mês subsequente àquele em
que se tomou devido; e
III- no 1• (primeiro) dia útil do mês do depósito, quando este ocorrer a partir do segundo mês
subsequente ao que se tomou devido, atualizado

I - despejadas sem justa causa, inclusive a indireta de culpa recíproca e por força maior, comprovada com o pagamento dos valores de que tratam
os §§ 1• e 2° do artigo 9°;
-11 - extinção da empresa, fechamento de qual- quer de seus estabelecimentos filiais ou agências
supressão de parte de suas atividades ou ainda, falecimento do empregador individual sempre que
qualquer dessas ocorrências implique rescisão do
c·ontrato de trabalho, comprovada por declaração esCrita-dir empnrsa, suprida, quando for o caso por
decisão judicial transferida em julgado.
III - aposentadoria concedida pela Previdência
Social.
IV- falecimento do trabalhador,
(27) Leg. Fed. 1990, pág. 682.

V - pagamento de parte das prestações decorrentes de financiamento habttacional concedido no
âmbito do Sistema Financeiro da Habitação- SFH,
desde que:
a) o mutuário conte com o mínimo de 3 (três)
anos de trabalho sob regime do FGTS, na mesma
empresa ou em empresas diferentes;
b) o valor bloqueado seja utilizado, no mínimo,
durante o prazo de 12 (doze) meses; 'i
c) o valor de cada parcela a ser movimentada
não exceda a 80% (oitenta por cento) do montante
da prestação;

~~~~--------~------------------------
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VI - liquidação ou amortização extraordiriária
do saldo devedor de financiamento imobiliário concedido no âmbito do SFH, desde que haja interstício
mínimo de 2 (dois) anos para cada movimentação,
sem prejuízo de outras condições estabelecidas pelo
Conselho Curador;
VIl - pagamento total ou parcial do preço de
aquisição de moradia própria, observadas as seguintes condições:
a) conte o mutuário com o mínimo de 3 (três)
anos de trabalho sob o regime do FGTS na mesma
empresa ou empresas diferentes; e
b) seja a operação financiada pelo SFH ou, se
realizada fora do Sistema preencha os requisitos
para ser por ele financiada;
VIII - quando permanecer 3 (três) anos ininterruptas, a partir de 14 de maio de 1990, sem crédito
de depósitos;
IX- extinção normal do contrato a termo, inclusive o dos trabalhadores temporários regidos pela
Lei n° 6.019 (28), de 3 de janeiro e 1974; e
X - suspensão do trabalho avulso por período
igual ou superior a 90 (noventa) dias.
§ 1° Os depósitos em conta corrente vinculada
em nome de aposentados, em razão de novo vínculo empregatício, poderão ser sacados também no
caso de rescisão do contrato de trabalho a seu pedido.

§ 2° Nas hipóteses previstas nos incisos I e 11,
o trabalhador somente poderá sacar os valores relativos ao último contrato de trabalho.
§ 3° O Conselho Curador disciplinará o disposto no inciso V, visando a beneficiar os trabalhadores
de baixa renda e a preservar o equilíbrio financeiro
do FGTS.
Art. 36. O saque poderá ser efetuado median-

te:
I - apresentação do recibo de quitação das
verbas rescisórias nos casos dos incisos I e 11 do artigo precedente;
11 - apresentação de documento expedido pelo
Instituto Nacional do Seguro Sociai-INSS que:
a) declare a condição de inativo, no caso de
aposentadoria; ou
b) contenha a identificação e a data de nascimento de cada dependente, no caso de falecimento
do trabalhador;
III- requerimento dirigido ao agente financeiro,
nas hipóteses dos incisos V e VI, ou ao banco arrecadador, nos casos dos incisos VIl e VIII, todos do
artigo anterior;

PARECEA N2156, DE 1997
Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre o Projeto de Lei da Câmara n2 100,
de 1994, (n2 1.483/91, na Casa de origem)
que "Rxa piso salarial para o Jornalista e
dá outras providências".
Relator: l:)enador Waldeckk Ornelas
- I - Relatório
O Projeto de Lei da Câmara n2 100, de 1994,
que "Fixa piso salarial para o Jornalista e dá outras
providências", pretende o estabelecimento de um
piso salarial para o Jornalista no valor de
CR$67.250,00 (sessenta e sete mil, duzentos e cinqüenta cruzeiros reais) mensais, a preços de setembro de 1993.
-- - -- O valor atribuído ao piso do Jornalista, segundo o projeto, será reajustado pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor INPC, da Fundação IBGE, verificada desde setembro de 1993, inclusive, até o mês imediatamente anterior à data-base da categoria e aos meses de reajuste geral fixados em lei.
Convertido pela URV de 1° de setembro de
1993, o valor atribuído como piso salarial aos jornalistas equivaleria, em valores vigentes, a R$682,67
(seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete
centavos), ou seja, 6,82 salários mínimos.
Na Câmara dos Deputados, o projeto foi aprovado unanimemente, na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e na Comissão de
Constituição e JustiÇa e de Redação.
No prazo regimental, à proposição não foram
apresentadas emendas.
11- Vóto do Relator
Compete à Comissão de Assuntos Sociais, nos termos do art 100, inciso I, do Regimento Interno do Senado
Federal, emitir parecer sobre a presente proposição.
A preocupação de estabelecer piso salarial
para categorias funcionais é atitude louvável, já que
visa, em princípio, proteger os profissionais.
Entretanto, é extremamente perigoso e contraproducente legislar sem conhecer as características
do mercado, daí podendo resultar conseqüências
contrárias às desejadas.
Assim, a fixação de um piso nacional para uma
categoria profissional poderá levar as empresas de
estados ricos a pagar menos do que porrnalmente
pagariam, segundo as leis do mercado; por outro
lado, nos estados mais pobres, pode ocorrer que as
empresas deixem de empregar os profissionais de
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que necessitariam, porque o piso salarial está além
do que poderiam pagar.
A Constituição Federal, no seu art. 79-, inciso V,
prevê, como direito do trabalhador 'piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho',
mas em nenhum momento estabelece ou condiciona
a sua fixação em lei.
O piso salarial, pela sua natureza económica,
deve ser fixado mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, que são instrumentos normativos
capazes de traduzir a realidade económica e de
mercado existentes num dado período. Frustrada a
negociação, os trabalhadores ainda podem requerer
que os Tribunais do Trabalho, através de seu poder
normativo, estabeleçam e atualizem os valores referentes aos pisos salariais da categoria.
lnexistem, portanto, razões de ordem social ou
económica que justifiquem a necessidade de fixar
em lei piso mínimo de remuneração para as demais
categorias profissionais.
Tal medida, se implementada, pode até vir a
prejudicá-los, o que não deve ser objetivo do legislador. Se a chamada grande imprensa paga, normalmente, até várias vezes o piso proposto, e exige exclusividade, a imprensa do vasto interior do País, feita com dedicação por abnegados, provavelmente
não teria como se ajustar a tal norma.
Preferimos, desta forma, deixar que as leis de
mercado regulem os salários referentes não apenas
a esta categoria, posição que temos adotado em relação a propostas similares bem como a Comissão
de Assuntos Sociais. Assim, as empresas poderão
contratar os profissionais necessários, remunerando-lhes, conforme a realidade local ou o grau de especialização individual de cada um.
O dever do Estado é fixar o salário mínimo.
Qualquer outra interferência que possa acarretar distorções no mercado, com risco de instabilidade e desemprego na economia, deve ser evitada. A isto
acrescente-se a recente Medida Provisória da desindexação dos salários, com o que o presente projeto
está em franco desacordo.
Em relação à categoria profissional de jornalista já existe, em vigência, o disposto no art. 9° do Decreto-Lei n• 972, de 17 de outubro de 1986, transcrito a seguir.
•Art. 9° O salário de jornalista não poderá ser ajustado nos contratos individuais
de trabalho, para a jornada normal de cinco
horas, em base inferior à do salário estipulado, para a respectiva função, em acordo ou
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convenção coletiva de trabalho, ou sentença
normativa da Justiça do Trabalho. •
Por essas razões, somos pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara n• 100, de 1994.
Sala da Comissão, 16 de abril de 1997.- Ademlr Andrade - Presidente - Waldeck Ornelas Relator - Carlos Bezerra - Jonas Pinheiro - Osmar Dias - Leomar Quintanilha - caslldo Maldaner - Romero Jucá - Benedita da Silva (Contra) João França - Emília Fernandes (Contra) - Lauro
Campos (Contra) - José Alves- Mauro Miranda Sebastião Rocha (Contra) - Gllvam Borges - Bello Parga- Lúcio Alcântara (Contra).
DOCUMENTOS ANEXADOS NOS
TERMOS DO ART. 250, DO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO REGIMENTO INTERNO
Relátorio
Relator: Senador Reginaldo Duarte

I - Relatório
É submetido ao exame desta Comissão o Projeto de Lei da Câmara n• 100, de 1994, que tem por
por objetivo estabelecer o piso salarial para os jornalistas.
Ao justificar sua iniciativa, o autor da proposta
alega:

'Um dos. fatores que mais influem na
integridade,
independência- do jornalista
profissional é dispor de condição económica
para manter-se isento de influências indébitas. É, portanto, indispensável que se garanta a ess_El. profissional uma remuneração mínima condi_ze111e com tal posição. Eis o desiderato deste projeto de lei: conceder ao jornalista um piso salarial equivalente a dez salários mínimos, montante esse que vai ser
transformado em cruzeiros e indexado pelo
IN"i'CIIBGE, em face da vedação constitucional à vinculação do mínimo para qualquer
fim (CF, art. 79-, InCisa IVf'
Como se sabe, diversamente do que acontece
com cutras profis~ões,_cujª_lei regljlªdora dorespec,..!ivo exercício profissional estabelece o piso salarial,
a proiissão de jornalista, criada pelo Decreto-Lei n•
972, de 17 de outubro de 1969, não foi objeto de tal
determinação legal.
É por esse motivo que os integrante,s desta categc.ria profissional, que serviços tão relevantes
prestam à comunidade, não raras vezes percebem
baixa remuneração e, muitas vezes, aviltante.

na-
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Nesse·~sero!i3ú, não na dúvida que o presente
projeto tem como fundamento preservar a categoria
dos jornalistas, proporcionando-lhes uma remuneração mais adequada, dadas a responsabilidade e a
especificidade da atividade deles.
Ressalte-se que a Constituição Federal, em
seu art. 7", V, inscreve como direito do trabalhador o
piso salarial proporcional à extensão e complexidade
do trabalho, o que, por si só, justifica a iniciativa do
ilustre Deputado Jakson Pereira, concedendo aos
jornalistas um piso salarial mais adequado com o
desempenho de suas atividades.
Assim, sendo, no que tange ao mérito da presente proposta, julgamos que é oportuna, pois vem
preencher uma lacuna na legislação vigente.
Entretanto, tendo em vista a conveniência de
atender às regras da boa técnica legislativa, propomos, através de substitutivo, alteração no supracitado Decreto-Lei, para inclusão da matéria ora analisada.
Por outro fado, entendemos que o reajuste salarial da categoria deverá estar de acordo com a pofftica salarial definida em lei específica. No atuaf contexto, de ajuste e estabilização da economia brasileira, onde a desindexação formal dos preços mais relevantes da economia assume importância estratégica, não mais se justifica assegurar reajustes automáticos vinculados a determinados índices de preços. Ademais, a necessária desindexação da economia impõe a livre negociação dos salários assegurando, entretanto, garantias contra a perda do seu valor
aquisitivo para perfodos não inferiores a um ano.
Diante do exposto, opinamos pela aprovação
do Projeto de Lei da Câmara n• 100, de 1994, na forma do seguinte substitutivo:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 100, DE 1994
SUBSTITUTIVO
Altera o Decreto-Lei nll 972, de 17 de
outubro de 1969, estabelecendo o piso
salarial dos jornalistas-

o Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O Decreto-Lei n• 972, de 17 de outubro
de 1969, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo, renumerando-se os que lhe são subseqüentes:
"Art. 82 Fica fixado em R$647,90 (seiscentos e quarenta e sete reais e noventa
centavos) o piso salarial para os profissionais especificados no art. 12 desta lei.
Parágrafo único. Ao piso salarial fixado
no caput ficam assegurados todos .os rea-
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justes e reposições previstos pela legislação
salarial vigente."
Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
ANJ/DIREX-655/94
Brasília, 19 de dezembro de 1994
Exm• Sr.
Senador João Rocha
Gabinete 13, Ala Teotônio Vilela
_Senado _f_ed_eraf
Brasília - DF
Meu caro Senador,
Estamos encaminhando, em anexo, observações preparadas pelo diretor do Comitê de Assuntos
Jurídicos da ANJ, Fernando Ernesto Correa, que poderão ser úteis para embasar o parecer de V. Ex•
sobre o Projeto de Lei n2 100/94, de autoria do Deputado Jackson Pereira, que trata do piso salarial
para jornalistas.
~
Aproveitamos a oportunidade para desejar a V.
Ex" e famnia, um Feliz Natal e Próspero 1995.
Com um forte abraço, - Edgar Lisboa - Diretor Executivo.
A Comissão de Assuntos Sociais da Câmara
Federal aprovou, em caráter terminativo, o Projeto
de Lei n• 100/94, de autoria do eminente Deputado
Jackson Pereira, estabefecenc!Q o pi~o_ salarial cor- respondente a 1o salários- mínimos para o jornalista
profissional.
Tenho o maiorrespeito pelaatividade do jornalista, indispensável para a consolidação democrática
e para o conhecimento popular dos ates e fatos oficiais.
Entendo, porém, que o projeto em causa é inconveniente e não merece ser aprovado pelo Senado Federal.
O processo de estabilização da economia prioritário neste momento - prevê, como um dos
seus alicerces básicos, a desindexação da economia, deixando que as forças do mercado regulem as
relações sociais. O projeto do eminente Deputado
Jackson Pereira caminha no sentido contrário ao da
desindexação.
Por outro fado, não podemos desconhecer as
brutais e perversas diferenças que existem do ponto
de_ vista de capacidade financeira entre as diversas
regiões do País.
Dez salários mínimos pode ser razoável para
os veículos focalizados no Brasil rico e desenvolvido.
_ Provavelmente, os jamais de São Paulo possam su~-
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portar esse encargo. Porém, no Norte, Nordeste e
1996, anunciada a matéria, foi lido e aprovado o Requerimento n• 490/96, de nossa autoria para reexaCentro-Oeste, essa obrigação seria insuportável e
me da proposição pela Comissão de Assuntos Soacarretaria o fechamento de centenas de jornais e
ciais.
pequenas emissoras de rádio, reduzindo de forma
muito drástica o mercado de trabalho.
11 _ Análise
O meu Tocantins, com urna imprensa incipiente, dando os seus primeiros passos, por certo não
Não há dúvida de que se trata de proposição
teria a menor condição de suportar essa nova obrida mais alta relevância; porém, segundo nosso engação.
tendimento, carece de alguns reparos:
Ademais, o mencionado inciso V do art. 7" de
1 - O projeto tem por finalidade reconhecer as
nossa Constituição diz que são direitos dos trabalhaColónias de Pescadores, das Federações Estaduais
dores um piso salarial proporcional à extensão e
e da Confederação Nacional dos Pescadores como
complexidade do trabalho. Se é bem verdade que 0
órgãos de classe dos trabalhadores do setor artesatrabalho do jornalista é complexo, não é menos vernal da pesca.
Inicialmente, convém ressaltar que prescinde
dade que sua jornada de trabalho não é longa. Ao
de qualquer autorização ou normalização a criação
contrário, é reduzida, pois o Decreto-Lei ng 972/69
de associações profiSSionais ou sindicais, conforme
fixa em cinco horas diárias ou trinta horas semanais
o tempo que o jornalista deve colocar à disposição
determinam os arts. a• e 5°, XVIII, da Constituição
·---Federal, nos quais é expressamente vedado ao Esdo seu empregador.
Rnalrnente, cabe acrescentar que 0 jornalista
tado interferir. Portanto, não cabe ao Estado, através
íntegra uma categoria esclarecida politicamente orde proces5o legislativo, dispor sobre organização
sindical de qualquer natureza, uma vez que será deganízada. São eles trabalhadores capazes de fazer
valer a força de suas reivindicações numa negociafínido pelos próprios interessados.
-- - o·art. 1• determina que as Colónias sejam órção di reta, sem a necessidade do manto protetor do
_gão_s de_classe para apenas os trabalhadores do seEstado.
Por essas razões, somos pela rejeição do Protor artesanal da pesca, quando na realidade elas dejeto n• 100/94 da Egrégia Câmara dos Deputados.
veriam congregar todos os pescadores profissionais
, DE
-tanto os embarcados, como previsto no inciso 111
PARECER N•
1997
157
do art. 50 do Decreto n• 87.648, de 24 de setembro
de 19a2, alterado pelo Decreto n• 511, de 27 de abril
Da Comissão de Assuntos Sociais
de 1992- como também os artesanais, que embora
sobre o Projeto de Lei da Câmara n" 44
no momento não tenham definição jurídica, podede 1995 (n• 3.051/89 na Casa de origem
riam ser classificados de acordo com a proposta
que "dispõe sobre as Colõnias, Federaconstante do parágrafo único do referido art 1°
ção e Confederação Nacional dos pescaA abrangência das duas categorias como assodores, regulamentando o parágrafo único
ciadas
às Colónias, não só representa o anseio de
do arl SO da Constituição Federal, em
ambas as classes, como também é exigência da lereexame nos termos do Requerimento n•
gislação em vigor, pois regulamenta a profissão de
490196.
pescador, tanto perante a Capitania dos Portos,
Relator: Senador Romero Jucá
como perante o lbama.
1- Relatório
Nesse sentido, estamos propondo a supressão
da expressão 'artesanal" constante da redação do
É submetido ao exame desta Comissão de Asart. 12
suntos Sociais o Projeto de Lei da Câmara n• 44, de
2 - Os pescadores artesanais representam um
1995 que tem por finalidade regulamentar o parágragrande segmento dos produtores pesqueiros. É justo
fo único do art. a• da Constituição Federal que dis- ~ que se conceda às Colónias e seus órgãos de reprepõe sobre as Colónias, Federação e Confederação
sentação o direito de serem ouvidos. O mesmo se
Nacional dos pescadores.
diga em relação aos sindicatos ou associações de
Preliminarmente, cabe-nos assinalar que a ma_ou_trossegmerltos,_CQfT1Q_..Q _<j~ _arm-ª'clQ@S, índys- __
téria já foi objeto de deliberação destã Comissão,
triais, aquicultores. As Colónias congrEjgam ou conque a aprovou por unanimidade.
gregarão, em face da atual legislação e a que está
Tendo sido incluído na Ordem do Dia da Sessendo estudada pelo GESPE - Grupo Executivo do
são Deliberatíva Ordinária do dia 21 de maio de
Setor Pesqueiro, criado pela Resolução n• 1, de 14
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de novembro de 1995, da Câmara de Recursos 1\laturais, no âmbito do Conselho de Governo - a grande maioria dos pescadores profissionais, quer os
embarcados quer os artesanais.
Assim, o disposto no inciso III do art. 3° do projeto em apreço, ao estabelecer que essas colónias
serão "ouvidas antes de serem tomadas decisões de
natureza pública", não nos parece adequado.
Ademais, essa audiência já ocorre através aa
Câmara Setorial de Pesca e Aquicultura, órgão situado na estrutura funcional do Conselho nacional
de PolítiCé\ Agrícola e que é composta pelos membros dos órgãos públicos federais mais diretamente
interessados no desenvolvimento dos selares de
pesca e aquacultura e por entidades privadas de
âmbito nacional, líderes nesses setores. ·
Julgamos que a obrigatoriedade das Colónias
de Pescadores serem ouvidas, antes de serem tomadas quaisquer decisões de natureza pública, tornaria inviável o processo, considerando que seu número atual é de 345.
Desse modo, propomos a supressão do inciso
III do art. 3°
3 - Sugerimos também a supressão do inciso
IV do art. 3•, pois esse dispositivo obrigaria as diversas autoridades governamentais ou não, a partir do
Presidente da República, a consultar as Colónias,
quando fossem nomear funcionários para os mais
variados cargos ou funções, obrigando-se a aceitar
o veto das mesmas.
4 - Por último, estamos propondo a supressão
do art. 5° e seu parágrafo único.
Entendemos que o espírito da lei, dentro de um
raciocínio lógico e congruente, ao estabelecer uma
hierarquia entre as organizações de uma mesma atividade, busca justamente a intervenção e a interferência, no grau inferior, quando este não respeita a
legislação, não cumpre suas obrigações, abusa de
sua autoridade ou não consegue resolver seus problemas dentro de seu âmbito de competência.
III-Voto

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei da Câmara n• 44, de 1995 com as seguintes emendas:
EMENDA N° 1-CAS
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:
"Art. 12 As Colónias de Pescadores, as
Federações Estaduais e a Confederação
Nacional dos Pescadores ficam reconhecidas como órgãos de classe dos trabalhado-
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res do setor da pesca, com forma e natureza
jurídica próprias, obedecendo ao princípio
da livre organização previsto rio art. 82 da
Constituição FederaL"
EMENDA N° 2-CAS
Suprimamcse os incisos III e VI do art. 32 •
EMENDA N2 3-CAS
Suprima-se o art. 5° e seu parágrafo único.
Sala das Comissões, 16 de abril de 1997. Ademir Andrade, Presidente - Romero Jucá, Relator - Gilvan Borges - Carlos Bezerra - Leomar
Quintanilha - Ludio Coelho - João França - Osmar Dias - Benedita da Silva - José Alves - Emília Fernandes - Laura Campos - Jonas Pinheiro
- waldeck Ornelas - Bello Parga - Sebastião Rocha - Mauro Miranda - Lúcio Alcântara - Casildo
Maldaner.
TEGISLAÇÃO CITADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA
DO SENADO FEDERAL.
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
TÍTULO 11
Dos Direitos

e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO 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, a liberdade à igualdade, à Segurança e à propriedade nos termos seguintes:
I - homens e mulheres são iguais em direitos e
obrigações, nos termos desta Constituição;
11 - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma coisa senão em virtude de lei;
III - ninguém será subsmetido a tortura nem a
tratamento desumano ou degradante;
IV - é livre a manifestação do pensamento
sendo vedado o anonimato.
V- é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo além da indenização por dano material, moral ou a imagem.
VI - é inviolável a liberdade de. consciência e
de crença sendo assegurado o livre exercício dos
cultos religiosos e garantia na forma da lei, a proteção aos locais de culto e as suas liturgias;
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Vll - é assegurada, nos t~rmc!l <::.:. :et .z ;)."esr~o '
XX - ninguém poderá ser compalido a associar-se ou a permanecer associado;
ção de assistência religiosas nas entidades ~ivis emilitares de internação coletiva;
_ XXI - as entidades_ associativas, quando exVIII - ninguém será privado por motivo de direipressamente autorizaBas, têm legitimidade para reptos por motivó de crença religiosa ou de convicção
resentar seus filiados Tudicial ou extraJudicialmente;
XXII-_:.:;rgaranticfo o direito de propriedade;
filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir
-se de obrigação :egal a todos imposta e recusar-se
XXIII - a propriedade atenderá a sua função
a cumprir prestação alternativa fixada em lei;
social;
IX - é livre a expressão da atividade intelecXXIV - a lei estabelecerá o procedimento para
tual, artística, científica e de comunicação indedesapropriação por _necessidade ou utilidade públipendente de censura ou licença;
ca, ou interesse sociaT
justa e pi'évia indeX -são invioláveis a intimidade, a vida privada,
nização em dinheiro, r~ssalvados os casos previstos
a honra e a imagem das pessoas, assegurado o dinesta Constituição;
reito a indenização pelo dano material ou moral deXXV - no caso de iminente perigo público, a
correntes de sua violação;
_ .autoridaçle competente p<:>del'li_ usar de propriedade
XI - a casa é asilo inviolável do individua·, ninparticular, assegurada ao proprietário in-ctenizaÇão
- ultêrior,
houverdano; - - - - -guém nela podendo penetrar sem consentimento do
morador, salvo em caso de flagrante delito ou deXXVI -a _p_egljena propriedade rural assim desastre, ou para prestar socorro, ou durante dia por
finida em lei desde que trabalhada pela famma, não
determinação judicial;
será objeto de penhora para pagamento de débitos
decorrentes de sua atividade produtiva, disponsdo a
XII -é inviolável o sigilo da correspondência e
lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimendas comunicações telegráficas de dados_ e_d_as_ço_municações telefónicas, salvo no último caso por orto;
_ _)()ÇVII - aos autores pertence o direito exclusidem judicial nas htpoteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instruvo de utilizaÇão: publieaÇão
reprodUÇão
ção processual penal;
obras transmissível aos herdeiros pelo tempo que a
XIII - é livre o exercício de qualquer trab.a!ho
Lel!lli:i!G
ofício ou profissão atendidas as qualificações profisXXVIII - são assegurados nos termos da lei:
sinais que a lei estabelecer;
XXI - aposentadoria;
XIV - é assegurado a todos o acesso à infor__?QÇ -ª-SSJ?lênc!~_g@11Jita é!_OS_filhos e ci3penclentes
maçi'.o e resguardado o sigilo da fonte, quando nedesde o_nasciment_o_~_t3 seis anos de idade em crecessário ao exercício profissional.
c;hes e pré~_scola~
XXI - reconhecimento das convenções e acorXV - é livre a locomoção no território nacional
cOletiVos de traba:ITló;
em tempo de paz podendo qualquer pessoa, nos terXXII - proteção em face da automação, na formos da lei, nele entrar permanecer ou dele sair com
seus bens;
mada lei;
XVI - todos podem reunir-se pacificamente,
XXIII - seguroc;ontf'3. acidentesde trabalho, a
cargo do empregador, sem excluir a indenização a
sem armas, em locais abertos ao público indeque este está obrigado, quando incorrer em dolo ou
pendentemente de autorização, desde que não frusculpa;
trem outra reunião anteriormente convocada para o
mesmo local, sE.ndo apenas exigido prévio aviso à
XXIV - ação, quanto a créditos resultantes das
autoridade competente;
relações de trabalho, com prazo prescricional de:
XVII - é plena a liberdade de associação para
a) cinco anos para o trabalhado urbano, até o
fins lícitos, vedada_de_caráter paramilitar.
limite de dois anos após a extinção do contrato;
XVIII - a criação de associações e, na forma
b) até dois anos após a extinção do contrato,
da lei, a cooperativas independem de autorização,
para o trabalhador rural;
XL - proibição de diferença de salários, de
sendo vedada a intransferência estatal em seu funexei'CiciO de tunÇõese decntério
-admissão-por
cionamento;
XIX - as associações só poderão ser compulmotivo de sexo,iaãae, -cor ou estadoClVif;.
soriamente dissolvidas ou ter suas atividMes _sus-_
XLI - proibição de qualquer discriminação no
pensas por decisão judicial exigindo-se no primeiro
tocante a salário e critérios de admissão do trabalha-caso, o trânsito em julgado;
dor portador de deficiência;
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XLII - proibição de distinção entre trabalho ma"
nual, técnico e intelectual ou entre os profissionais
respectivos;
XLIII - proibição de trabalho noturno, perigoso
ou insalubre aos menores de dezoito e de qualquer
trabalho a menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz;
XLIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vinculo empregatício permanente e o trabalhado avulso.
Parágrafo único. São assegurados à categoria
dos trabalhadores domésticos os direitos previstos
nos incisos IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI e
XXIV, bem como a sua integração à previdência social.

········Ã·rt.--8~--~·i;~;~·~-~~~~i·~~--~-;~ii~-~~~~~i·~~-~~~:
dical, observado o seguinte:
I - a lei não poderá exigi autorização do Estado
para a fundação de sindicato, ressalvado o registro
no órgão competente, vedadas ao poder público a
interferência e a intervenção na organização sindical;
11 - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de
categoria profissional ou económica, na mesma
base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser
inferio à área de um Município;
III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e
interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;
IV - a assembléia geral fixará a contribuição
que, em se tratando de categoria profissional, será
descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;
V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato;
VI - é obrigatória a participação dos sindicatos
nas negociações coletivas de trabalho;
VIl - o aposentado filiado tem direito a votar e
ser votado nas organizações sindicais;
VIII - é vedada a dispensa do empregado
sindicalizado a partir do registro da candidatura a
cargo de direção ou representação sindical e, se
eleito, ainda que suplente, até um ano áposo-fina]
do mandato, salvo se comete falta grave nos termos da lei.
Parágrafo único. As disposições deste artigo
aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de
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colónias de pescadores, atendidas as condições que
a lei estabelecer.
DECRETO N2 87.648, DE 24
DE SETEMBRO DE 1982
Aprova
go Marítimo.

o Regulamento para o Trafé-

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, decreta:
Art. 1° Fica aprovado o Regulamento para o
Tráfego Marítimo, que a este acompanha.
Art. 2° O Regulamento de que trata o artigo anterior entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após
a publicação deste decreto.
Art. 32 Este decreto entra· em vigor na dáta de
sua publicação.
Art. 4° A partir da data de entrada em vigor do
Regulamento de que trata o artigo 1°, ficam revogados os Decretos n•s 5. 798, de 11 de junho de 1940,
6.225, de 4 de setembro de 1940, 19.812, de 15 de
outubro de 1945, 20.162, de 7 de dezembro de
1945, 20.269, de 26 de dezembro de 1945, 26.216,
de 17 de janeiro de 1949, 26.239, de 26 de janeiro
de 1949, 27.693, de 11 de janeiro de 1950, 31.201,
de 28 de julho de 1952, 33.611, de 20 de agosto de
1953, 33.711, de 12 de setembro de 1953, 34.501,
de 9 de novembro de 1953, 39.563, de 12 de julho
de 1956, 41.945, de 31 de julho de 1957, 42.040, de
14 e agosto de 1957, 42.142, de 21 de agosto de
1957, 44.297, de 7 e agosto de 1958, 47.674, de 20
de janeiro de 1960, 50.114, de 26 de janeiro de
1961, 50.330, de 10 de março de 1961, 2.080, de 17
de janeiro de 1963, 52.108-A, de 11 de junho de
1963, 53.314, de 16 de dezembro de 1963, 60.313,
de 7 de março de 1967; 62.179, de 25 de janeiro de
1968, 64.015, de 22 de janeiro de 1969, 64.548, de
20 de maio de 1969, 74.105, de 24 de maio de 1974,
76.401,de 8 de outubro de 1975, 80.179, de 17 de
agosto de 1977 e demais disposiç6es em contrário.
JOÃO FIGUEIREDO- Presidente da República. - Maximiano Fonseca.
SEÇÁOIV
Das Honras Fúnebres
Art. 42. Quando for determinado luto oficial, a
embarcaçãa-·nacioml.l içará a bandeira de popa a
meia-adriça.
Art. 43. Quando houver falecime~to a bordo, a
bandeira de popa será, no porto, conservada a
meia-adriça enquanto o corpo permanecer a bordo.
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Art. 44 A embarcação mercante estrangeira,
surta em porto brasileiro, previamente avisada, companhará o luto nacional, procedendo de forma idê:"ltica a embarcação mercante nacional, quando estiver
em porto estrangeiro.
Art. 45. As infrações ao presente Capítulo serão punidas com multa de 0,2 a 2 vezes o Maior Valor de Referência.
TÍTULO 11
Do Pessoal da Marinha Mercante
CAPÍTULO I
Das Disposições
Ar!. 46. O pessoal da Marinha Mercante é
constituído por todos aqueles que desempenham
suas atividades a bordo das embarcações nacionais,
e nos trabalhos de carga e descarga nas -embarcações.
Art. 47. O Comandante é a maior autoridade a
bordo, à qual estão sujeitos os passageiros e a tripulação, que lhe devem estrita obediência em tudo que
se referir a serviço da embarcação.
Art. 48. No impedimento do Comandante, seu-substituto legal é o imediato, o deste, os Oficiais de
Náutica, de acordo com a hierarquia.
Art. 49. O Proprietário e o Armador, quando
pessoas físicas, e o Comandante e embarcação nacional, assim como 213 (dois terços), pelo menos,
dos seus tripulantes serão brasileiros natos. O Proprietário e o Armador, quando pessoas jurídicas, deverão ser caracterizados como empresas brasileiras
de acordo com a legislação em vigor.
Parágrafo único. A embarcação nacional de
pesca está sujeita à legislação específica, além da
que lhe couber neste Regulamento.
CAPÍTULO 11
Dos Grupos e Categorias de Pessoal
Ar!. 50. O pessoal da Marinha Mercante, regido
por este Regulamento, é classificado nos seguintes
grupos:
1-1 2 Grupo- Marítimos: aqueles que exercem
atividade a bordo de embarcação classificada na navegação de longo curso, cabotagem, alto-mar, costeira, de apoio marítimo e interior de porto;
11 - 22 Grupo - Fluviários: aqueles que exercem atividade a bordo de embarcação classificada
na navegação interior fluvial, lacustre ou de travessia;
III- 32 Grupo- Pescadores: aqueles que exercem atividade na pesca profissional, a bordo de em-
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barcação de pesca assim classificada conforme o
artigo 177;
IV - 4 2 Grupo - Regionais: aqueles que exercem atiVidade a bordo de embarcação empregada
na navegação regfonare aqüéles qlié exercem a atividade de praticagem;
V - 5 2 Grupo - Amadores: aqueles que exercem atividade a bordo de embarcação de esporte e
recreio, não sendo profissionais;
VI - 62 Grupo - Estivadores: aqueles que exercem atividades nos trabalhos de carga e descarga
na embarcação;
VIl - 72 Grupo - Mergulhadores: aqueles que
exercem atividades subaquáticas.
Considerando que o Congresso Nacional aprovou a Convenção por meio do Decreto Legislativo n2
214(1), de 12 de novembro de 1991;
"Considerando que a Convenção entrou em vi_gor e_m 11 dLmarço de 1992, por troca de instrumentos de ratificação, na forma de seu art. 28, § 22,
decreta:
Ar!. 12 A Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria Cle Impostos sobre Renda, entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República da Índia, apensa por cópia ao presente Decreto, será executada e cumprida tão inteiramente
como nela se contém.
Art. 22 Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
FERNANDO COLLOR - Presidente da República. Celso Lafer.

a

(1) Leg. Fed; 1991, pág. 779.

DECRETO N° 5: 1, DE 27 DE ABRIL DE 1992
Altera disposHivos do Regulamento
para o Tráfego Marítimo, aprovado pelo
Decreto n• 87.648(1), de 24 de setembro
de 1982.
_ O Presidente da República, no uso da atribui-

çãõque lhe confere () árt. 84, fnci5o IV, e de acordo
com o disposto no art. 22, inciso X, ambos da Constituição, decreta:
Ar!. 12 Os artigos do Regulamento para o Tráfego Marítimo, aprovado pelo Decreto n2 87.648, de
24 de setembro de 1982, a seguir enumerados, passam a vigorar com a seguinte redação:

•

"Art. 1°...................................................
Plirágrafo-único. Estão sob jurisdição
nacional, para efeito deste Regulamento, as
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águas e seus leitos, federais, estaduais e
municipais, constituídas pelas:
a) águas marítimas até o limite exterior
da zona econômica exclusiva;
b) águas dos rios, lagos, lagoas e canais.•
"Art. 3 2 .................................................. .
XI - ao pessoal da Marinha Mercante e
aos amadores, conforme discriminado neste
Regulamento;
XII -às obras sob, sobre e às margens
das águas;
XIII - à extração de minerais às margens ou no leito das águas.
Parágrafo único. Para efeito deste Regulamento considera-se margem as bordas
dos terrenos onde as águas tocam em regime de cheia sem transbordar, ou em preamar de sizígia."
"Art. s• ................................... ..
(1) Leg. Fed., 1982, pág. 357.

IV - comandante ou capitão: designação genérica de quem comanda a embarcação. É o responsável por tudo o que
diga respeito à embarcação, à carga, a
seus tripulantes e às demais pessoas a
bordo;
V- profissional não tripulante: pessoal,
inscrito ou não, que presta, a bordo, serviços de natureza transitória;
VI - amador: pessoa habilitada a operar, apenas, embarcações de esporte e recreio;
VIl - passageiro: toda pessoa que não
seja o comandante, tripulante ou profissional
não tripulante."
"Art. 18 ................................................ .
VIII - Regional:
a) a realizada dentro dos -limites estabelecidos para a navegação interior, em embarcações com arqueação bruta até cinqüenta;
b) a realizada dentro dos limites de visibilidade da costa e ao longo dela, até a
distância máxima de cinqüenta milhas da repartição de inscrição, em embarcação com
arqueação bruta até cinqüenta.
Art. 50.................................................. .
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III - 3° Grupo-Pescadores: aqueles
que exercem atividade na pesca profissional, a bordo de embarcação de pesca;
ArCõ1~ -......... :...........:..·.:.: ......................

5 2 Grupo-Amadores: Capitão Amador;
Mestre Amador; Arrais Amador; Motonauta;
Veleiro.

§ 1" ...................................................... .
b) Capitão de Cabotagem, Capitão de
navio de cabotagem de mais duzentas arqueação bruta e Oficial Superior de Máquinas;
Art. 59...................................................
§ 1 2 A inscrição no 3° Grupo-Pescadores na Capitania dos Portos, Delegacia ou
Agência será precedida de matrícula no órgão federal controlador da atividade da pes--·ca;
§ 2° As condições para ingresso nas
categorias do 3° Grupo-Pescadores, os cursos, os exames, os currículos e as condições de acesso serão estabelecidos pela Diretoria de Portos e Costas.
§ 32 A inscrição do estivador deve satisfazer os requisitos estabelecidos em legislação específica.
"Art. 70.................................................
PARECER N2 158, DE 1997
Da Comissão de Constituição, Justi-

ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
Câmara n• 72, de 1996, n• 925J95, na Casa
de origem que • altera o art. 82 da Lei n•
7.210, de 11 de julho de 1984, que Institui
a Lei de Execução Penal".
Relator Senador Jefferson Péres
I - Relatório
Trata-se do Projeto de Lei da Câmara n• 72, de
1996, que visa alterar o § 12 do art. 82 da Lei n•
7.21 O, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal, garantindo também aos maiores de sessenta
anos o recolhimento em estabelecimentp próprio e
adequado à sua condição pessoal.
Justifica-se o projeto com base na determinação constitucional do art. 227, segundo o qual •a ta-
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mília, a sociedade e o Estado tem o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participa-···
ção na comunidade".
A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação da Câmara dos Deputados opinou pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação do projeto.
No prazo regimental não foram oferecidas
emendas.
É o relatório.
11- Voto
A Constituição Federal, no art. 5°, inciso XLVIII,
garante que a pena será cumpnda em ·estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado.
É bem de ver que a Lei de Execução Penal, no
§ 1° do art. 82, já garante à mulher o recolhimento
em estabeleci'Tlento próprio e adequado à soa ccnc
dição pessoal, vindo o presente proJeto ampliar essa
garantia também aos idosos.
A Lei de Execução Penal, também, já dispõe
no art. 117, J, o recolhimento do beneficiário de regime aberto, em residência particular, desde que tenha mais de setenta anos, e no art. 32, § 2°, assegura aos maiores de sessenta anos o direito de solicitar ocupação adequada à sua idade.
O problema da velhice faz-se sentir também
diante do aumento da-~opulação em geral e do aumento da expectativa de vida, que era-de 57,4 anos,
em 1970, 63,4, em 1980, e é estimada em 71,7,
para os homens, e 75,4, para as mulheres, no ano
2000.
Ao lado do envelhecimento e do aumento da
população, cresce também a população penitenciária, tomando-se impossível, nos estabelecimentos
hoje existentes no Brasil, garantir a saúde e a integridade de qualquer preso, muito menos do preso
idoso.
Por conseguinte, é preciso que se cumpra o
mandamento constitucional, oferecendo um tratamento adequado aos presos idosos, para que a sua
situação de solidão e sofrimento não se agrave diante dos males ffsicos e mentais que os afetam.
Em face do exposto, opinamos pela aprovação
do Projeto de Lei da Câmara n• 72, de 1996, tanto
por sua constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade, quanto pelo mérito.
Sala da Comissão, 16 de abril de 1997.- B.!'rnardo Cabral - Presidente - Jefferson Péres, Relator - Romeu Tuma - Sebastião Rocha - lrls Rezende - José Fogaça - Roberto Freire - Francell-
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no Pereira - Antonio Carlos 1/aladares - Junlá
· Marise - Regina Assumpção - Elcio Alvares Lúcio Alcântara.
_ LEGISI,.AÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃODA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
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Art. 227. É dever da família, da sociedade e doEstado assegurar à criança e ao adolescente, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cu~ura, à dignidade, ao respeito, à liberdade
e à convivência familiar e comunitária, além de colo·cá•los a salvo de toda forma de negligência, discri-mTnação, exproraçao. víOfência.-cnueldade e opressão.
§ 1• o Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança e do adolescente,
admitida à participação de entidades não-governamentais e obedecendo aos seguintes preceitos:
I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência matemo-infantil;
11 - criação_de programas de prevenção e atendimento especializado para os portadores de deficiência física, senspriªl ou ment_al, bem como de integração social do adolescente portador de deficiên-cia, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e
ObSfãculos arquitetõnicos.
§ 2" A lei disporá sobre normas de construção
dos logradouros e dos edifícios de uso e de fabricação de vefculos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de
_deficiência.

§ 3" O direito a proteção especial abrangerá os
seguintes aspectos:
I - idade mínima de quatorze anos para a admissão ao trabalho, observado o disposto no art. 7",
XXXIII;
11 -garantia de direitos previdenciários e traba--lhistas;
III - garantia de acesso do trabalhador adolescente à escola:
IIV - garantia de pleno e formal conhecimento
da atribuição de ato infracional, igualdade na relação
processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar especifica;
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V -obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respe1to à condição peculiar de
pessoa em desenvoi'.'imento, quando da aplicação
de qualquer medida privativa da liberdade;
VI - estímulo do poder público, através de
assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios,
nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de
guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado;

Vil - programas de prevenção e atendimento
especializado à criança e ao adolescente dependente de entorpecentes e drogas afins.
§ 4° A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da crian_ça e d_o_a_ctolescente.
·
§ 5° A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que estabelecerá casos e
condições de sua efetivação_ por parte de estrangeiros.
§ 62 Os filhos, havidos ou não da relação do
casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.
§ 7" No atendimento dos direitos da criança e
do adolescente levar-se-à em consideração o disposto no art. 204.
PARECER N°159, DE 1997
Da Comissão de Assuntos Sociais
sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 1, de
1997 (n2 1.131/95, na Casa de origem) que
"altera dispositivos da Lei n2 8.212, de 24
de julho de 1991, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui
o Plano de Custeio e dá outras providências".
Relator: Senador Lúcio Alcântara
1- Relatório
É submetido ao exame desta Comissão de Assuntos Sociais o Projeto de Lei da Câmara n° 1, de
1997, que tem como finaiidade principal excluir do
art. 41 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, a
responsabilidade pessoal dos dirigenttes de órgãos
da Administração Federal, Estadual do Distrito Federal ou Municipal pela multa aplicada por infração de
dispositivos nela contidos.
A proposição dá também nova redação ao art.
50 para determinar que, para fins de fiscalização do
INSS, o Município, através do órgão competente,

fornecerá a relação de "alvarás" para construção civil e documentos de "habite-se" concedidos.
Estabelece ainda a aplicação das penalidades
previstas no art. 99, em vez da estipulada no art. 68,
§ 22 , da mesma lei ao titular do Cartório do Registro
Civil de Pessoas Naturais pela falta de comunicação
da ocorrência, ou não, de óbito no mês imediatamente anterior.
Por últimó cóncede- ànistia das multas que tenham sido impostas pela legislação em vigor aos
-agente políticos e dirigentes de órgãos públicos estaduais do Distrito Federal e municipais.
Ao justificar sua iniciativa o Deputado Feu
Rosa alega:
"Este~projeto sJe lei _é apresentado para
pôr fim a uma série de absurdos cometidos
pela União, que têm afetado indevida e gravemente- em especial- Prefeitos.
- 65 arts. 4-1- e 5o Lei ii" 8.212 preC-vêem, respectivamente, a responsabilização
pessoal dos servidores públicos pelo pagamento de multas pelo descumprimento de
dispositivos dessa lei, e a obrigatoriedade
de -apresentação de documentos relativas
ao INSS quando do pedido de alvarás de
construção-e de habite-se junto à autoridade municipaL
Com base em tais artigos o INSS tem
intentado ações executórias contra a pessoa
física de prefeitos por entender terem eles
inobservado o disposto no art. 50.
Ora o art. 41 fala em servidor, o que
afasta, por definição o Prefeito da ação do
INSS.
E, mais no art. 50 se enuncia uma responsabilidade atinente ao interessado na
construção e no "habite-se", e não ao Município.
No entanto, entendeu-se o contrário,
como o prova o disposto no Decreto n° 612,
que regulamenta a citada lei: um de seus
dispositivos impõe multa ao servidor municipal que não cobre a apresentação dos já citados documentos relativos ao INSS."

da

-

Ao projeto, dentro do prazo regimental, não foram apresentadas emendas.
É o relatório.

11- Voto do Relator
_Não há dúviQ.a que o teordoart. 41 ,além de _
ser extremamente rigoroso ao responsabilizar diretamente o dirigente do órgão ou entidade da adminis-
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fiar para uso próprio, sem a utilização de mão-deobra assalariada.
Trata-se de uma inovação proposta pelo presente projeto que, acertadamente, retira das prefeituras municipais o encargo de fiscalizar, quando do
fornecimento de "alvará" e concessão de habite-se,
a situação dos interessados perante o INSS.
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei da Câmara n• 1, de 1997.
Sala da Comissão, 16 de abril de 1997.- Ademir Andrade, Presidente - Lúcio Alcântara, Relator- Jonas Pinheiro - Waldeck Ornelas - Osmar
Dias - Romero Jucá - Benedita da Silva - Lauro
Campos - José Alves - Edison Lobão - Leomar
Quintanilha - João França - Gllvam Borges Bello Parga - Sebastião Rocha - Mauro Miranda
- Lúdio Coelho - Emília Fernandes - Carlos Bezerra - Caslldo Maldaner.

tração federal, estadual, do Distrito Federal, ou municipal por multa decorrente de infração a dispositivos nela contidos e no seu regulamento, é também
impróprio.
É impróprio porque a Constituição Federal estabelece que são os órgãos da Administração Pública que devem ser responsabilizados por danos que
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

É meritória, pois, a mudança proposta ao referido dispositivo, eis que, finalmente, será possível evitar, daqui para frente, as injustiças hoje deco~rentes de ações judiciais impetradas PI?IO INSS
contra os prefeitos municipais, com base na lei vigente.
Oportuna também é a alteração proposta ao
§ 2° do art. 68 que, atualmente, prevê multa de dez
mil UFIR, a ser aplicada ao titular do Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais pela falta de comunicação da ocorrência, ou não, de óbito no mês imediatamente anterior. Efetivamente, o valor da multa,
ainda que adequada para os cartórios das grandes
cidades, representa um valor muito alto para aqueles situados em pequenos municípios. Realmente, é
mais adequada a aplicação das penalidades previstas no art. 92, onde se encontra previsto um intervalo de valores a ser aplicado, conforme estabelecido
em regulamento.

PARECER N°-160, DE 1997
Da Comissão de Constituição, Justi-

ça e Cidadania sobre o Projeto de Resolução n• 115, de 1995, de iniciativa da Comissão Dlretora, que "dispõe sobre a
alienação de bens que integram o Patrlmônio do Senado Federal".
Relator: Senador Ney Suassuna
1- Relatório

É igualmente justa e coerente a proposição por
prever a anistia das multas que foram impostas pela
Lei n° 8.212, de 1991, aos agentes políticos e dirigentes de órgãos públicos estaduais, do Distrito Federal e municipais.
Por último, cabe-nos uma observação quanto à
mudança proposta ao art. 50. O projeto preocupa-se
em garantir uma melhor fiscalização, por parte do
INSS, estabelecendo que o Município, através do
órgão competente, fornecerá a relação de alvarás
para construção civil e documentos de habite-se
concedidos.
Ao propor nova redação, a proposição retira da
lei o dispositivo que obriga a apresentação de comprovante de matrícula no INSS no caso de obra de
construção civil, quando do fornecimento de alvará,
bem como de comprovante de inexistência de débito
para _c_om a Seguridade Social, quando da concessão de 'habite-se', por parte das prefeituras municipais. Revoga também a dispensa dessas exigências
quando se tratar de construção residencial unifami-
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É submetido à análise desta Comissão o Projeto de Resolução n° 115, de 1995, que "dispõe
sobre a alienação de bens que integram o Património do Senado Federal", de autoria da Comissão Diretora.
O Projeto de Resolução em comento regulamenta, no âmbito do Senado Federal, o disposto
nos arts. 17 e 18, dà Lei n• 8.666, de 21 de junho
de 1993, que "regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, instituiu normas para licitação
e contratos da Administração Pública e dá outras
providências", que concernem à questão da alienação de bens.
A proposição foi, originalmente, elaborada
pela Assessoria Especial de Modernização desta
Casa, coordenada pelo eminente Senador Aenan
Calheiros.
O Projeto não recebeu emendas.
É o relatório.

ii- Voto do Relator
Os requisitos formais de consitucionalidade e
regimentalidade são atendidos pelo Projeto de Re-
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solução n• 115, de 1995, tendo em vista que a n li:Ueria deve ser disciplinada em Resolução do Senado
Federal (Constituição Federal, art. 52, XIII};· de IniCiativa privativa da Comissão Diretora (Regimento lntemo, art. 98, III).
A proposição, igualmente, atende ao princípio de
legalidade, uma vez que não extrapola o disposto na Lei
n• 8.666, de 1993, que regulamenta a matéria no âmbito
dos três Poderes e nas três esferas de Governo.
O Projeto atende também aos requisitos de juridicidade e boa técnica legislativa.
Quanto ao mérito, a proposta merece, também,
ser acolhida. Além de explicitar os procedimentos
administrativos, para fins de alienação de bens pertencentes ao patrimônio desta Casa, a proposição
inova, vedando, em qualquer hipótese, a doação
desses bens a terceiros, com o intuito de preservar o
património do Senado Federal.
Impõe-se, apenas, proceder a alguns_ pequenos ajustes no Projeto, com a finalidade de deixar
explícito que trata-se, aqui, de regulamentar o disposto na Lei n" 8.666, de 1993, à qual submete-se o
Senado Federal, nos assuntos relativos à licitação,
contratação e alienação de bens, ex vi do art. 37,
XXI, da Lei Maior. Neste sentido, propomos nova
redação para a ementa do Projeto de Resolução e a
supressão do seu art. 7°, que afirma que a citada
Lei n• 8.666, de 1993. aplica-se ao Senado Federal,
apenas, no que couber.
Assim, a vista do exposto, somos favoráveis à
aprovação do Projeto de Resolução nº 115, de 1995,
com as seguintes emendas:
EMENDA N° 1-CCJ:
Dê-se à ementa do Projeto de Resolução n•
115, de 1995, a seguinte redação:
"Regulamenta, no âmbito do Senado
Federal, os arts. 17 e 18 da Lei n• 8.666, de
21 de junho de 1993, concernentes à alienação de bens móveis e imóveis.'
EMENDA N° 2-CCJ:
Suprima-se o art. P do Projeto de Resolução
n°115, de 1995.
Sala das Comissões 16 de abril de 1997. Bernardo Cabral, Presidente - Ney Suassuna, Relator- Íris Rezende - .'loberto Freire- Regina Assunção - Romeu fuma - Sebastião Rocha - José
Fogaça - José Eduardo Outra - Bello Outra - Élcio Álvares - Antonio t;arlos Valadares - Francelina Pereira.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
ECRETARIA-GERAL DA MESA.

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
CAPÍTULO VIl
Da Administração Pública
SEÇÃOI
Disposições Gerais
Art. 37 A administração pública direta, indireta
ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:
XXI - ressalvados os casos especificados na
legislação, as obras, serviços, compras e alienações
serão coniratados--meâiante processo de- licitação
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com clásulas que estabeleçam
_obrigações de pagamento, mantidas as condições
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e económica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
§ 1° A publicidade dos atos, programas, obras,
serviços e camparffias dos órgãos públicos deverá
ter caráter educativo, informativo ou de orientação
social, nela não podendo constar nomes, símbolos
ou imagens que caracterizem promoção pessoal
de autoridades ou servidores públicos.
§ 2° A não-observância do disposto nos inci-sosllelllimphcaraa-rh.illdãdedo ato e a punição
da autoridade responsável, nos termos da lei.
§ 3° As reclamações relativas à prestação de
serviços públicos serão disciplinadas em lei.§ 4° Os atos de improbidade administrativa
importarão a suspensão dos- direitos políticos, a
perda da função puolica, a indisponibilidade dos
bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação pe~
na! cabível.
§ 5° A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente,
servidor ou não, que causem prejuízos ao erário,
ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.
§ 6° As pessoas jurídicas de direito público privado prestadoras de serviçõs públicos responderão
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
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causem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou de
culpa.
SEÇÃOIV
Do Senado Federal
Art. 52. Compete privativamente ao Senado
Federal:
XIII - dispor sobre sua organização, funcionamento, política, criação, transformação ou extinção
dos cargos, empregos e funções de seus serviços e
fixação da respectiva remuneração, observados os
parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes. orçamentárias;
LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas
para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.

SEÇÃOVI
Das Alienações
Art. 17. A alienação de bens da Administração
Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:
I - quando imóveis, dependerá de autorização
legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e para todos, inclusive as entidades paraestaduais, dependerá de
aavaliação prévia e de licitação na modalidade de
concorrência, dispensada esta nos seguintes casos:
a) doação em pagamento;
b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da Administração Pública, de
qualquer esfera de governo;
c) permuta, por outro imóvel que atenda aos
requisitos constantes do inciso X do art. 24 desta
Lei;
d) investidura.
11 - quando móveis, dependerá de avaliação
prévia e de licitação, dispensada esta nos seguintes
casos:
a) doação, permitida exclusivamente para fins
e uso de interesse social, após avaliação de sua
oportunidade e conveniência sócio-económica, relativamente à esolha de outra forma de alienação;

b) permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da Administração Pública;
c) venda de ações, que poderão ser negociadas em Bolsa, observada a legislação específica;
d) venda de títulos, na forma da legislação pertinente;
e) venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades da Administração Pública, em virtude de suas finalidades;
f) venda de materiais e equipamentos para que
outros órgãos ou entidades da Administração Pública, sem utilização previsível por quem deles dispõe.
§ 1" Os imóveis doados com base na alfnea b,
do InCiso -1 desfe art.cesSa.das aS fé!Zões qlie justificaram a sua doação, reverterão ao património da
pessoa jurídica doadora, vedada a sua alienação
pelo beneficiário.
__ § 22 A Administração poderá conceder direito
real de uso de bens imóveis, dispensada licitação,
quando o uso se destina a outro órgão ou entidade
da Administração Pública.
§ 32 Entende-se por investidura, para os fins
desta Lei, a alienação aos proprietários de imóveis
lindeiros de área remanescente ou resultante de
-obra pública, área esta que se tomar inaproveitável
isoladamente, por preÇo nuncáTnfencir ao da avaliação e desde que esse não ultrapasse a 50% (cinqüenta por cento) do valor constante da alfnea a do
inciso 11 do art. 23 desta Lei.
§ 4 2 A doação com encargo poderá ser licitada,
e de seu instrumento_ constarão, obrigatoriamente,
os encargo~. o prazo de seu cumprimento e cláusula
de reversão, sob pena de nulidade do ato.
Art. 18. Na concorrência para a venda de bens
imóveis, a face de habilitação limitar-se-á à comprovação do recolhiment0_de quantia correspondente a
50% (cinco por cento)da avaliação.
Paráqrafo único. Para a venda de bens imóveis
avaliarJos, isolada ou globalmente, em quantia não
superior ao limite previsto no art. 23, inciso 11, alfnea
b desta lei, a Administração poderá permitir o leilão.
PARECER N2 161, DE 1997
Da Comissão de Constituição, Justlça·e-Cidadania sobre os diversos n 2s 99,
de 1996 (Aviso n° 604-SGS- TCU, de 811-96, na origem) do Senhor Presidente
-do Tribunal de Contas da União, encaminhando ao Presidente do Senado Federal
cópia ela DeciSão n2 716196, sobre conflito
de norma legal, adotada pelo Tribunal de
Contas da União na Sessão Ordinária do
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"13. Assim, não padece de dúvidas a
competência deste Tribunal para apreciar a
constitucionalidade de leis e ates normativos
do poder público, poder esse reconhecido
pela Corte Suprema ao criar o enunciado
sumular_n• 35Z e ao decidir, em oportunidades posteriores, acerca do tema versado.
Não poderá, destarte, haver melhor chancela do que a do Pretário Excelso sobre a
competência das Cortes de Contas para
esse especialíssimo controle de constitucionalidade. Tal atribuição é corolário e conseqüência lógica da função específica que detérn a_Çort_e de Contas. conferidas pelo le-- gislador- constituinte originário, de aplicar a
lei a tudo o que respeite à receita e à despesa. Portanto, este Tribunal, em virtude e por
força das próprias atribuições constitucionais que lhe cabem, pode e deve apreciar
em seus julgamentos o aspecto constitucional das questões sobre as quais se deva
pronunciar, negando, se for o caso, a aplicação de lei ou ato normativo inconstitucional. •

Plenário de 6-11-96, bem como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam (TC n2 600.086193-3).
Relator: Senador Josaphat Marinho
Relatório
1. Pelo Diversos n° 99, de 1996 (Aviso n• 604SGS- TCU, de 8-11-96, na origem) o Senhor Presidente do Tribunal de Contas da União encaminha ao
Presidente do Senado Federal, cópia da Decisão n•
716/96, sobre conflito de norma legal, adotada pelo
Tribunal de Contas da União na Sessão Ordinária do
Plenário de 6 de novembro de 1996, bem como dos
respectivos Relatório e Voto que a fundamentam
(TC n• 600.086/93-3).
2. Reza a Ementa da referida decisão: ·
"Conflito de medida provisória com a
Constituição Federal suscitado pelo Ministério Público junto a este Tribunal. Reconhecimento de razão legítima para a intervenção
de entidades de classe no processo. Inexistência de conflito entre o § 1• do art. 5• da
Medida Provisória n• 1.185/95 e reedições
posteriores e qualquer dispositivo da Constituição Federal. Aplicação do aludido dispositivo no âmbito desta Corte.·
3. Trata-se de conflito de norma suscitado pelo
ilustre Representante do Ministério Público, Subprocurador-Geral Dr. Lucas Rocha Furtado, especificamente no que respeita à inconstitucionalidade do
dispositivo contido no § 1• do art. 5° da Medida Provisória n°1.185/95, de 23-11-95, que intentaria convidar, a partir de 19 de setembro de 1992, os efeitos
financeiros decorrentes do pagamento da Gratificação de Representação a servidores que integram
quadros de entidades não mais sujeitas a regime especial de remuneração.
4. Em diversas oportunidades, tem a Corte de
Contas apreciado a existência ou não de conflito de
lei ou ato normativo do Poder Público com a Constituição Federal, em matéria de sua competência, a
exemplo dos seguintes processos; TC 019.766/91-2
- Decisão n• 078/91 - Sigilosa de Plenário, TC
650.120194-9- Decisão n° 632/94- Ata 48/94, TC
007.913/94-0 e TC 009.913/94-0 - Decisão n•
592/94- Plenário- Ata 44/94.
5. Quanto à questão incidental levantada relativa à competência do Tribunal de Contas para negar
aplicação a lei ou ato normativo do Poder Público,
por ofensa à Constituição Federal, manifestou-se o
Relator, Ministro Iram Saraiva, no seu voto vencedor, da seguinte maneira:
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Quanto ao mérito, assim conclui o Ministro-Relator:
44. O § 1° do art. 5° da Medida Provisória n• 1.185, de 23 de novembro de 1995,
objeto específico do conflito de normas suscitado pelo Ministério Público, qualquer que
seja o cunho que se lhe atribua, derrogou
_quaisquer normas proibitivas à percepção
cumulativa da representação mensal e de
vencimentos para os servidores em exame e
declarou que os efeitos financeiros da suspensão da percepção cumulativa da representação mensal com a retribuição vigoravam a partir de 19 de setembro de 1992.
45. É consabido que, em matéria de
retroatividade de leis, a Constituição abertamente a tolera, no caso das leis penais,
quantias, quando promulgada para beneficiar o réu. A tolerância à lex mltlor decorre
diretamente da norma do art. 5°, inciso XL
("a lei penal não retroagirá, saivo para beneficiar o réu."} Como norma que concede benelfcio penal, sua interpretação há de ser
feita restritivamente, não se aplicando, à evidência, ao caso dos autos.
46. Porém, não há dispositivo constitucional expresso que proíba a retroação, no
caso de leis que estipulam a data a partir da
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qual vigora determinado beneficio a servidores públicos. À luz do sistema que a Consti·
tuição adota, entretanto, há de se concluir
que, não tendo sido questionada a constitu·
cionalidade das leis de diretrizes orçamentá·
rias, das leis orçamentárias anuais e das leis
que autorizam a abertura de créditos suple·
mentares, e inexistindo desembolso novo a
ser feito pelo Poder Público, não há, em
princípio, obstáculo a que determinada lei
declare, sanando questionamentos ponderáveis anteriores, a data do início da vigência
de benefício que já há muito vem sendo
pago a servidores. Tal é verdade, mormente
no caso de haver lei, conquanto de redação
imperfeita, que ampare o benefício. ·
47. Não se cuida, pois, nos presentes
autos, de alteração retroativa em leis de di·
retrizes orçamentárias ou em leis de meios.
Teme-se, apenas. a eliminação de dúvidas
interpretivas, surgidas a partir da Lei nQ
9.460/92, de imprecisa reâação.
48. Necessário acrescentar que o
Egrégio Plenário, através da Decisão nQ
90/96 - Ata 08/96, entendeu que, •enquanto
vigente a norma jurídica definida pela Medi·
da Provisória n• 1.185/95, sucessivamente
reeditada, tomando-se desnecessárias ini·
ciativas que tenham por meta o ressarcia·
menta dos valores já pagos com base no
Decreto-Lei n• 2.333187".
49. Portanto, é inteiramente lícito afirmar que, no caso em exame, a Medida Provisória nQ 1442·30, de 24 de outubro de
1996, atual reediçáo da MP 1.185/95, não
pretendeu criar direito novo, aluando retroativamente, ao declarar a data a partir da
qual era devida vantagem instituída pelo De·
creta-Lei n• 2.333187. Objetivou, tão-somente, afastar dúvidas e questionamentos relati·
vos à redação e aos efeitos do Decreto-Lei
n• 2.333/87 e da Lei n• 8.460/92. Assim fa·
zendo, não há conflito de norma entre o art.
s•; § 1° da medida Provisória n• 1.185/95 e
reedições posteriores e o art. 169. parágrafo
único e incisos, da Constituição.
Ante o exposto, não havendo o conflito
em questão Voto por que este Tribunal adote a Decisão que ora submeto ao Egrégio
Plenário.•
Isto posto, e cumprindo a finalidade do referido
Aviso, toma-se conhecimento da Decisão n• 716/96,
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adotada pelo Tribunal de Contas da União na Sessão Ordinária do Plenário de 6· 11 ·96, bem como do
Relatório e do Voto respectivos, que a fundamentam
(TC-600.086/93·3), e que devem ser publicados
para conhecimento dos Srs. Senadores e dos serviços administrativos da Casa.
Sala das Comissões, 16 de abril de 1997.Bernardo Cabral, Presidente - Josaphat Marinho,
Relator - Romeu Tuma - Sebastião Rocha - lris
Rezende- José Eduardo Outra- Jefferson Peres
- Regina Assunção - Júnia Marise - Antonio
Carlos Valadares - Roberto Freire - José Fogaça
- Elcio Alvares- Francelina Pereira.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA
GERAL DA MESA
DECRETO-LEI N° 2.333
DE 11 DE JUNHO DE 1987
Concede· aos membros da Advocacia ConsuHiva da União as vantagens
que menciona, e dá outra providências.
O Presidente da República, no uso da atribui·
ção que lhe confere o artigo 55, item III, da Constituição, decreta:
Art. 1• Aos integrantes das carreiras e categorias funcionais, estruturadas pelo Decreto-Lei n•
2.192 (1), de 26 de dezembro de 1984, e pela Lei n•
5.968 (2), de 11 de dezembro de 1973, e demais
membros da Advocacia Consultiva da União, pertencentes aos órgãos a que aludem os artigos 3°, itens I
a IV, com seu § 1• e 11, do Decreto n• 93.237 (3), de
8 de setembro de 1986, será devida:
1- a representação de que trata o artigo 1• do
Decreto-Lei n• 2.268 (4), de 13 de março de 1985,
alterado pelo art. 3°, da Lei n• 7.333 (5),de 2 de julho
de 1985, àqueles ocupantes de cargos efetivos ou
empregos permanentes, privativos de bacharel em
Direito; e
11 - a gratificação de que trata o art. 1° do Decreto-Lei n• 1.709 (6), de 31 de outubro de 1979, alterado pelo art. 16 da Lei n• 7.333, de 2 de julho de
1985, àqueles ocupantes de cargos em comissão ou
funções de confiança do Grupo-Direção e Assesso.- ramento Superiores, privativos de bacharel em Direi·
to, que não a percebam.
0

(1)Leg. Fed., 1984, pág. 792; (2) 1973, pág. 1952; (3) 1986, pág.
903; (4) 1985, pág. 247; (5) 1985, pág. 578; (6) 19J9. pág. 872.

§ 1° A representação mensal, devida aos membros do Ministério Público e da Advocacia Consultiva
da União, incorpora-se aos respectivos vencimentos
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e salários para eleito de cálculo das demais vantagens.
__
§ 22 O disposto neste artigo se estendê aos
aposentados, nos cargos abrangidos pelo parágrafo
anterior, cujos proventos serão reajustados, , .as
mesmas bases, como se estivessem em atividade.
§ 3° Para os membros da Advocacia Consultiva da União, integrantes dos órgãos referidos neste
artigo, ocupantes de cargos ou empregos cujos vencimentos ou salários básicos sejam superiores aos
de Subprocurador-Geral da Fazenda Nacional, a
representação mencionada no item I será de valor
igual.àquela que a este for devida, não se lhes aplicando o disposto no§ 12 •
Art. 2 2 Cabe ao Consultor-Geral da República
estabelecer os critérios para a concessão da gratificação de produtividade de que trata o Decreto-Lei n•
1.709, de 31 de outubro de 1979, com as alterações
posteriores no percentual máximo de 100% (cem por
cento), aos membros da Advocacia Consultiva da
União.
Art. 32 A despesa decorrente deste decreto-lei
correrá à conta das dotações próprias do Orçamento
Geral da União e das respectivas autarquias.
Art. 42 Este decreto-lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 52 Revogam-se as disposições em centrário.
JOSÉ SARNEY - Presidente da República. _
Paulo Brossard - Aluízio Alves.
(*)LEI N2 8.460, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1992
Concede antecipação de reajuste de
vencimentos e de soldos dos servidores
civis e militares do Poder Executivo, e dá
outras providências.

O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 12 Rca concedida aos servidores civis e
militares do Poder Executivo Federal, da Administração direta, autárquica e fundacional, bem como dos
extintos Territórios, a partir de 1° de agosto de 1992,
antecipação de reajuste de 20% sobre os vencimentos, soldos e demais retribuições, a ser compensada
por ocasião da revisão geral da remuneração dos
servidores públicos federais.
Art. 2 2 Em decorrência do disposto no art. 32 , §
12 da Lei n• 8.448(1), de 21 de julho de 1992, e nos
arts. 12 e 42 desta lei, os valores dos soldos e dos
vencimentos dos servidores militares e civis passam
a ser, a partir de 12 de setembro de 1992:
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I - os da Tabela constante do Anexo I, para os
-ServTclores militares:
11 - os das Tabelas de vencimentos constantes
dos Anexos 11 e III, para os servidores civis, exceto
os contemplados no inciso seguinte;
III -os da Tabela de Vencimentos de Docentes
constante do Anexo IV, para os docentes de 12 e 22
graus e de 32 grau, contemplados pela Lei n•
7.596(2), de 1o de abril de 1987;
IV- (Vetado).Parágrafo único, As tabelas dos Juizes do Tribunal Marítimo, dos Cargos de Natureza Especial,
dos de Direção e_Assessoramento Superiores DAS, dos Cargos de Direção- CD, das Instituições
Federais de Ensino, das Funções Gratificadas - FG
e das Gratificaçõe!;_de Representação pelo exercício
de função no Gabinete dos Ministros Militares e do
Estado-Maior das Forças Armadas passam a ser as
COnstantes do Anexo v.
Art. 32 A Gratificação de estímulo à Rscalização e Arrecadação devida aos servidores das categorias funcionais de Rscal do Trabalho e Médico do
Trabalho, Engenheiro e Assistente Social, quando
-noetetivo-exercício de suas atribuições legais (De- creto n2 55.841(3), Cfé 15 de mãr'Çode 1965), instituida pela Lei n• 7.855(4), de 24 de outubro de 1989,
será paga nos mesmos moldes de Gratificação a
que se refere a Lei n2 7.787(5), de 30 de junho de
1989, conforme se dispuser em regulamento.
Art. 42 Ficam incorporadas aos vencimentos
dos servidores civis as seguintes vantagens:
I - gratificação de regência de classe (DecretoLei n• 1.858(6), de 16 de fevereiro de 1981 );
11 - adiantamento pecuniário (Lei n• 7.686(7),
de 2 de dezembro de 1988);
III - a vantagem pessoal a que se referem o §
42 do art. 2" da Lei n2 7.923(8), de 12 de dezembro
de 1989, e o art. 9° da Lei n° 7.995(9), de 9 de janeiro de 1990;
IV - a vantagem individual a que se relere o
art. 22 , § 12 , da Lei n2 7.662(10), de 17 de maio de
1988;
c

(") Nota da Redação: Publicada de acordo com retiflcação feita no
D16rio Oficial de 18 de setembro de 1992.

(1) Lag. Fed., 1992, pág. 480;(2) 1987, pág. 1988;(3) 1965, pág.
307;(4) 1989, pág. 766;(5) 1989, pág. 459;(6) 1981, pág. 49;(7)
1988, pág. 1.014;(8) 1989, pág. 960;(9) 1990, pág. 18;(10) 1988,
pág. 298.

V - o adiamento de que trata o art. 2" da Lei n•
8.270(11 ), de 17 de dezembro de 1991.
Art. 5° As categorias funcionais de Agente de
Vigilância, de Telefonista, de Motorista Oficial e as

-------------------------------------------------------------------------------------------
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classes ·c· e •o• da Categoria de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, assim como a classe "8'
da categoria de Agente de Serviços de Engenharia
passam a integrar o Anexo X da Lei n• 7.995/90.

Anexos I e 11 desta Lei, não ocupantes de cargos ou
função de confiança.
Parágrafo único. Excluem-se do cômputo, para
fim deste artigo, as vantagens a que se referem as
alíneas a a n e p do inciso 11 do art. 32 da Lei n•
8.448192.

Art. 62 Para o posicionamento dos servidores
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico - CNPQ e da Fundação Oswaldo
Cruz - FIOCRUZ, ocupantes de cargos de nlvel médio, serão consideradas as atribuições pertinentes
aos respectivos cargos e as dos especificados nos
Anexos X e XI da Lei n• 7.995/90.

Art. 13. Rca o Poder Executivo autorizado a alterar a denominação e a especificação da gratificação de repl'llsen!ªção da Secretaria-Geral, da Secretaria de Governo. do Gabinete Militar da Presidência da República, bem como da Vice-Presidência
da República, observando, quanto à retribuição, os
níveis da tabela constante do Anexo VI

Art. 7° O Anexo XIX da Lei n• 7.923/89 e o
Anexo VIII da Lei n• 7.995/90, ficam substitufdos
pelo Anexo IX desta Lei.

Art. 14. Os dirigentes dos órgãos do Poder
Executivo deverão destinar, no mfnimo, 50% (cinqüenta por cento) dos cargos de Direção e Assessoramento Superiores de níveis DAS-1, DAS-2 e DA83 a ocupantes de cargo efetivo lotados e em exercicio nos respectivos órgãos.

Art. 82 O enquadramento dos servidores civis
do Poder Executivo, nas tabelas de vencimentos
constantes dos Anexos 11 e III desta Lei, obedecerá
aos procedimentos de correspondência indicados
nos Anexos VIl e VIII.

§ 1° A Secretaria da Administração Federal
baixará as normas para enquadramento âe cargos
não previstos nesta Lei.

(11) Leg. Fed .. 1991, pág. 968;(12) 1992, pág. 690.

Art. 15. A designação para o exercício de Função Gratificada - FG recairá em servidor ocupante
de cargo efetivo do quadro próprio do órgão ou entidade e, quando for o caso, em servidores das carreiras d~ Prçamento e de Finanças e Controle.
Art. 16. A Secretaria da Administração Federal,
do Ministério do Trabalho e da Administração poderá
requisitar servidores da Administração Pública direta, indireta e fundacional, para terem exercfcio nos
órgãos Centrais dos Sistemas de Modernização Administrativa, de Pessoal Civil da Administração Federal, de Serviços Gerais e de Administração de Recursos de Informação e Informática, observadas as
normas que disciplinam a cessão de pessoal para as
Secretarias de Presidência da República.
Parágrafo único. Aos servidores em exercício
na Secretaria de Administração Federal pod_erá ser
paga a gratificação a
se retere o artigo 20 da Lei
n• 8.216(13), de 13 de agosto de 1991.
Art. 17. O artigo 1° da Lei n• 8.445(14), de 20
de julho de 1992, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

§ 22 O ato de enquadramento somente produzirá efeitos, em cada órgão ou entidade, após a homologação pela Secretaria da Administração Federal.
Art. 92 Caso o valor dos vencimentos decorrentes do enquadramento do servidor nos termos desta
Lei, não absorva integralmente suas vantagens a
que se refere o art. 4°, a diferença será paga a título
de vantagem individual nominalmente identificada.
Art. 10. A gratificação de representação de gabinete dos cargos de Oficial-de-Gabinete e de Auxiliar de Gabinete passa a ser de Cr$ 181.852,00
(cento e oitenta e um mil, oitocentos e cinqüenta e
dois cruzeiros), acrescida da gratificação a que se
refere o artigo 15 da Lei Delegada n• 13(12), de 27
de agosto de 1992.
Art. 11. Rca institufda, conforme tabela constante do Anexo X, a gratificação de exercfcio de cargo em confiança nos órgãos da Presidência da República, devida aos servidores militares, inacumulável com a gratificação de representação a que se refere o art. 13.
Art. 12. O servidor titular de cargo do Grupo de
Direção e Assessotamento~Supefibres~:::DAS ou ae
cargo de Direção de Instituição de Ensino - CD que
optar pela remuneração do cargo efetivo não poderá
receber remuneração mensal superior à maior remuneração paga a servidores, a que se referem os
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que

~

'Art. 1° ..................................................
§ 1" ...................................................... .
a) 50% (cinqüenta por cento) no caso
de possuir título de doutor;
b) 25% (vinte e cinco por. cento) no
caso de possuir titulas de mestre;
c) 12% (coze por cento) no caso de
possuir certificado de especialização;
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d} 5% (cincci ·por cento) no caso' de
possuir certificado de curso de aperfeiçoamento.
§ 22 O vencimento do docente em regime de dedicação exclusiva será acrescido
de 55% (cinqüenta por cento), calculados
sobre o vencimento correspondente à carga
horária de 40 horas semanais.
§ 3° Não se acumularão os acréscimos
de vencimentos decorrentes de titulação.
§ 4° O Ministério da Educação disciplinará o reconhecimento do certificado de especialização de que trata a alínea c do§ 12 ."

Art. 18 Não serão pagos cumulativamente os
acréscimos de vencimentos por titulação çoncedidos
aos docentes pela Lei n• 7.596, de 10 de abril de
1987, e os de mestrado ou doutorado a que se refere o artigo 13, § 2 2 , a, da Lei n• 8.270/91.
Art. 19. Os adicionais de titulação instituídos
pela alínea a do§ 2• do artigo 13 da Lei n• 8.270/91,
ficam majorados para 25%, no caso de mestrado, e
para 50%, no caso de doutorado.
Art. 20. Os percentuais da lndenização de Representação (Lei n• 8.237(15), de 30 de setembro de
1991, Anexo 11, Tabela III, alínea b ficam alterados
para 2% do valor do soldo, por dia, quando em viagem de representação, de instrução, de emprego
operacional, ou quando às ordens de autoridades
estrangeira.
Art. 21. Ficam revogados os artigos 27 da Lei
•1° 8.216, de 13 de agosto de 1991, bem como a revogação da Lei n2 7.834{16), de 6 de outubro de
1989, constante do artigo 3B da Lei n• 8.216/91, e
restaurados a carreira e os cargos de Especialistas
em Políticas Públicas e Gestão Governamental, nos
termos da Lei n• 7.834/89.
(13) Leg. Fed., 1991, pág. 531;(14) 1992, pág. 453;(15) 1991,
pág. 631;(16) 1989, pág. 716.

Art. 22. O Poder Executivo disporá sobre a
concessão de auxnio-alimentação a servidores civis
dos órgãos da Administração direta, autárquica e
fundacional sujeitos à jornada de trabalho de quarenta horas semanais, observados os seguintes procedimentos e critérios:
I - alternativamente, a concessão de tíquetes
ou a contratação de serviços de terceiros;
11 -reembolso de parcela de custo do benefício
pelo servidor, em índice proporcional à sua remuneração;
III - inacumulabilidade do benefício alimentação com outros de espécie semelhante, tais como
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•auxílio cesta~basicaou vantagtmi pessoal originária
de qualquer forma de auxilio-alimentação;
IV - diferenciaÇão-do valor do beneffcio em razão do efetivo custo de refeições nas diferentes localidades.
Parágrafo único. O auxílio-alimentação não
será, em hipótese alguma:
a) pago .em dinheiro;
_b) incorporado_ ao vencimento, remuneração,
proventos ou pensão;

c) caracterizado como salário-utilidade ou prestação salarial in natura.
Art. 23. O Poder Executivo dará prioridade, dentre os programas de trabalho a cargo do Ministério do
Trabalho e da Administração, ao. Programa Nacional
de Treinamento, Qualificação e Desenvolvimento do
Servidor Público, para implantação do qual serão destinados, a partir do exercício de 1993, nos termos da
Lei Orçamentária, recursos especfficos correspondentes a 1% do valor da folha de pagamento.
Art. 24. O desenvolvimento do servidor civil no
serviço público federal dar-se-á nos termos do regulamento para promoções a ser proposto pelo Poder
Executivo, que co~~iderará requisitos de avaliação
ou desempenho e de interstício, dependendo a promoção da existência de vaga.
Art. 25. No Anexo 11 da Lei n• 8.237/91, fica
modificado o título da Tabela V- Gratificação de Localidade Especial para Tabela V - lndenização de
Localidade Especial e, no último item da Tabela VIAdicional de !natividade, ficam substituídas as expressões "Reserva Remunerada" por "!natividade
Remunerada".
Art. 26. O artigo 73 da Lei n• 8.237. de 30 de
setembro de 1991, e o artigo 6 2 da Lei n• 8.448, de
21 de julho de 1992, passam a vigorar acrescidos do
seguinte parágrafo:
"Parágrafo único. Excluem-se do disposto neste artigo as praças prestadoras de
seMço militar IniCial e as praças espectais,
exceto o Guarda-Marinha e o Aspirante-aOficial."
Art. 27. Para a relação de valores entre a maior
e a menor remuneração dos servidores militares,
prevista no inciso I do artigo 3° da Lei n• 8.447/92,
não será considerado o valor do soldo paga às praças prestadoras de serviço militar iniqial e às praças
especiais.
Art. 28. Ficam extintas, a partir de 1° de setembro de 1992:
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I - Gratificação de Produtividade a que se refere o artigo 3° da Lei n• 7.923, de 12 de dezembro de
1989;
ii - Gratificação de Desempenho de Função
Essencial à Prestação Jurisdicional a que se refere o
artigo 3° da Lei n• 7.923/89;
III - Gratificação de Desempenho de Atividade
Rodoviária a que se refere o artigo 5° da Lei n•
7.995, de 9 de janeiro de 1990.
Art. 29. Os aposentados terão seus proventos
revistos para inclusão nos di rei tos e vantagens ora
concedidos aos servidores em atividade, observados
os mesmos requisitos exigidos para o posicionamento nas Classes e Padrões de servidores ativos.
Parágrafo único. Serão igualmente revistos os·
valores das pensões para aplicação dos bénefícios
decorrentes desta lei.
Art. 30. Observado o disposto no art. 1•, esta
lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 1° de setembro
de 1992.
Art. 31. Revogam-se o art. 5° e a alínea b do §
22 do art. 13 da Lei n° 8.279/91, o inciso VIII do § 3°
do art. 22 da Lei n• 7.923/89, e demais disposições
em contrário.
FERNANDO COLLOR - Presidente da República - Marcílio Marques Moreira - João Mellão
Neto.
MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.185
DE 23 DE NOVEMBRO DE 1995
Dispõe sobre os quadros de cargos
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS da Advocacia-Geral da
União, do Ministério da Fazenda, e dá outras providências.
PARECER N°162, DE 1997

Da Comissão de Assuntos Econõmi-

cos sobre a Mensagem nO 87, de 1997 (nO
379NT, na origem), do "Sr. Presidente da
República, encaminhando ao Senado Federal, COiibaiD celebrado entre a Caixa Ec:onc>
mica Federal e o Estado de Minas Gerais, no
ãmblto do Programa de Apolo à Reestruturação e ao Ajuste Rscal elos Estados, destinado à capitalização do Banco de Crédito
Real de Minas Gerais SIA- CREDIREAL".
Relator: Senador Waldeck Ornelas
I - Relatório
1. Em exame nesta Comissão, a Mensagem n•
87, de 1997, com a qual o Sr. Presidente da Repú-
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blica encaminha a esta Casa. o contrato celebrado
entre a Caixa Econômica Federal e o Estado de Mi·
nas Gerais, no âmbito do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
2. Trata-se de operação de crédito interno do
Governo do Estado de Minas Gerais, no valor de R$
346.336.000,00 (tra:z:e.ntose quaraota e seis milhões, trezentos e trinta e seis mil reais), cujos recursos
serão destinados à capitalização do Banco Central
de Crédito Real de Minas Gerais S/A- CREDIREAL
3. A operação tem as seguintes características:
a) Mutuante: Caixa Econômica Federal;
b) Mutuário: Estado de Minas Gerais;
c) Garantidor: União;
·- -- d) vator.-R$34K336:ooo;oo-(ttezento!re quac·
renta e seis milhões, trezentos e trinta e seis mil
reais.);
e) Destinação: constituição de provisões para
(a) quitação dos compromissos decorrentes da aposentadoria móvel vitalícia dos empregados do Credireal:-eJb) supõrtara·carrega:rrtento de créaitonle difícil liquidação do Credireal não transferidos para o
BDMG;
--f) Amoftizaçao:em Vinte e quatro prestações
mensais e ·sucessivas;· vencendo-se a primeira em
janeiro de 1999;
g) Juros: 2,0912% (dois inteiros e novecentos
e doze décimos de milésimo por cento) ao mês, capitalizados durante o prazo de carência;
···. - h) Mora: 0,0033% (trinta e três décimos de milésimo por cento) ao dia;
I) Comissão de abertura de crédito: 1,5% (um e
meio por cento) ao ano sobre o valor total, incorporada mensalmente pro rata tempore ao saldo devedor;
J) Contragarantias: transferências constitucionais relativas ao incisos I, a, e 11 do art. 159 da
Constitt.ição.
4. A matéria está disciplinada pelas Resoluções n•s 70/95 e 12197, ambas do Senado Federal,
que estabelecem as condições para os Estados contratarem operação de crédito previstas no âmbito do
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste
Fiscal e, no que couber, pela Res. n• 69/95, que estabelece as condições e limites para operações de
crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

11 - Sobre o Mérito
1. Com base na instrução proce~ual anexa à
Mensagem do Sr. Presidente da República, constata-se que, em dezembro de 1996, o Senado Federal
autorizou o Estado de Minas Gerais a contratar ope-
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rações de crédito ao amparo do referido Programa,
conforme Resolução n° 99/96, cujos valores compreendessem os saldos de dividas mobiliárias, os_
empréstimos que especifica com a Caixa Económica
Federal e os saldos de operações de antecipação de
receita orçamentária (ARO). O Estado de Minas Gerais foi autorizado, também a contratar operações de
crédito com a União e o Banco Central, no valor de
até R$2.500.000.000,00 (dois bilhões e meio de
reais), cujos recursos serão destinados à restruturação do sistema financeiro daquele Estado, conforme
item 4° do Protocolo de Acordo firmado com o Governo Federal. Pelo Acordo, o Governo de Minas
'privatizará o Credireal e o BEMGE, transformará o
BDMG em agência de fomento e encerrará a liqüidação da Minascaixa:
2. Todavia, conforme Exposição do Sr. Ministro
da Fazenda, anexa à presente Mensagem, 'o financiamento pela União depende de aprovação, pelo
Congresso Nacional, de modificação na lei orçamentária vigente, cujo anteprojeto está sendo preparado
pelos Ministério da Fazenda e do_ Planejamento e
Orçamento.'
3. Como a privatização do Banco Credireal, devidamente autorizada pela Lei Estadual n° 11.967,
de 1"-11-95, está em andamento, o Conselho Monetário Nacional aprovou, em 20 de março passado, o
Voto n° 40, permitindo que a Caixa Económica Federal concedesse um empréstimo-ponte ao Estado
de Minas Gerais, com a garantia da União. O Estado, por sua vez, oferecerá como contragarantia, as
transferências constitucionais a que tem direito, referidas acima.
4. Em suma, o governo federal criou linhas de
crédito para a Caixa Econômica Federal destinadas
ao atendimento de situações emergenciais de algumas unidades da federação, de modo que o Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal não sofresse solução de continuidade. Nesse caso, o empréstimo-ponte, com prazo de retomo em 24 meses, destina-se à capitalização do banco estadual - Credireal, cujo processo de privatização está em execução. Os recursos serão utilizados para quitação de
compromissos decorrentes de aposentadoria móvel
vitalícia dos empregados do Credireal e suportar o
carregamento dos créditos de difícil liquidação do
Credireal não transferidos para o BDMG.
5. De acordo com os termos da cláusula 41 do
contrato ora sob exame, a União poderá assumir as
obrigações de pagamento decorrentes dessa operação, no âmbito da assunção e do refinanciamento
que fizer das dívidas do Estado de Minas Gerais, ao

521

amparo da Medida Provisória n° 1.560-3, de 14 de
março de 1997. Como se sabe, esta Medida estabelece os critérios (condições_, _prazos, juros metas)
para a consolidação_,assunção e refinanciamento de
dívidas estatuais pela União, no âmbito do referido
Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal dos Estados.
6. Segundo o Banco Central, conforme Ofício
PRESI-97/09058, de 16-4-97 e Parecer Dedip-Diare97/0308, de 15-4-97, o pedido de empréstimo do Estado enquadra-se no limite estabelecido pelo art. 3°
da Resolução n° 69, de 1995.
Com relação à instrução processual, ressalta a
informação do Tribunal de contas, segundo o qual o
Estado despendeu 78,58% das receitas correntes
com pessoal, descumprindo, assim, o disposto no
art. 13, inciso VIl, da Resolução n° 69/95. Ou seja,
o Estado ainda não atingiu o limite de gastos com
pessoal.
7. Todavia, com base no Parecer do Banco
Central e na certidão do Tribunal de Contas, há que
se destacar. em primeiro lugar, o Estado aplicou em
1995, 45,46% das receitas de impostos e transferências constitucionais líquidas com programas de manutenção e desenvolvimento do ensino; realizou plenamente o exercício de sua competência tributária e,
por último, não obstante a rigidez das despesas de
custeio e de serviços de dividas já contratadas em
relação às receitas líquidas, o Estado encontra-se
adimplente junto às instituições do Sistema Financeiro Nacional, conforme itens 5 e 6 do já citado Parecer.
III-Voto
Em face do exposto e considerando-se inegável esforço que o governo de Minas Gerais vem desenvolvendo para reestruturar as finanças daquele
Estado, somos favoráveis à aprovação da operação
de crédito, nos termos do seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO W 51, DE 1997
Autoriza o Estado de Minas Gerais a
celebrar operação de crédito junto à Caixa Econômlca Federal, com a garantia da
União, no valor de R$346.336.000,00 (trezentos e quarenta e seis milhões, trezentos e trinta e seis mil reais), no âmbito do
Programa de Apoio à Restruturação e ao
Ajuste Fiscal dos Estados, cutos recursos serão destinados à capitalização do
Banco de Crédito Real de Minas Gerais
S/A- CREDIREAL.
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O Senado Federal resolve:
Art. 1° É o Estado de Minas Gerais autorizado
a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, no valor de R$346.336.000,00 (trezentos e quarenta e seis milhões, trezentos e trinta e
seis mil reais), no âmbito do Programa de Apoio à
Restruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, cujos
recursos serão destinados à capitalização do Banco
de Crédito Real de Minas Gerais SIA- CREDIREAL.
Art. 2° É a União autorizada a conceder garantia à operação de crédito de que trata o art. 1° desta
resolução.
Art. 3° A operação de crédito referida no artigo
anterior terá as seguintes características:
a) Mutuante: Caixa Econômica;
b) Mutuário: Estado de Minas Gerais;
c) Garantidor: União;
d) Valor: R$346.336.000,00 (trezentos e qua: renta e se1s milhões, trezentos e trinta e seis mil
reais);
e) Destinação: constituição de provisões pára
(a) quitação dos compromissos decorrentes da aposentadoria móvel vitalícia dos empregados do Credireal e (b) suportar o carregamento de créditos de difícil liquidação do Credireal não transferidos para o
BDMG;
f) Amortização: em vinte e quatro prestações
mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em
janeiro de 1999;
g) Juros: 2,0912% (dois inteiros e novecentos
e doze décimos de milésimo por cento) ao mês, capitalizados durante o prazo de carência;
h) Mora: 0,0033% (trinta e três décimos de milésimo por cento) ao dia;
i) Comissão de abertura de crédito: 1,5% (um e
meio por cento) ao ano sobre o valor total, incorporada mensalmente pro rata tempore ao saldo devedor;
j) Contragarantias: transferências constitucionais relativas aos incisos I, a, e 11 do art. 159 da
Constituição.
Art. 4° O prazo máximo para o exercício da autorização contida nesta Resolução é de duzentos e
setenta dias, a contar da sua publicação.
Art. 5° Esta resolução entra em vigor na datã
de sua publicação.
Sala da Comissão, 22 de abril de 1997.- José
Serra, Presidente - Waldeck Orlenas, Relator Fernando Bezerra - Élcio Álvares - Freitas Neto Levy Dias - Esperidião Amln - Osmar Dias - Ney
Suassuna - Jonas Pinheiro - Eduardo Suplicy
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\ãDSléíiÇaor=-sello Parga - Francelina Pereira José Roberto Arruda.
PARECER N2 163, DE 1997
Da Comissão de Assuntos Econômlcos sobre o Ofício "S" n2 12, de 1997 (n2
234197, na origem) que "encaminha ao
Senado Federal solicitação do Governo
do Estado do Piauí para contratar operação de crédito externo junto ao Banco lncternacionaL para Reconstrução e Desenvolvimento - - -erRo;- no-- Valor de
-US$30.000.000,00 (trinta milhões de dólares americanos), cujos recursas serão
destinados à execução do Projeto de
Combate à Pobreza Rural no Estado do
Piauí.
Relator: Senador Freitas Neto
-,-:;: Relatório

·s·

Vem à apreciação desta Comissão o Ofício
N• 12, de 1997, do Senhor Presidente do Banco
Central do Brasil, que encaminha ao Senado Federal solicitação do Governo do Estado do Piauí para
-contratar operaÇãOãEl"<:rédito -extemojuntoao- Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD,no_valor d~ l)Sj30.()0Q.OOO,OO (trinta
-milhões de dólares americanos), cujos recursos serão destinados à execução do Projeto de Combate à
Pobreza Rural no Estado do Piauí.
A operação sob exame apresenta as seguintes
características:
a) Valor pretendido: US$30.000.000,00 (trinta
milhões de dólares norte americanos), equivalentes
a R$30.996.000,00 (trinta milhões, novecentos e noventa e seis mil reais), cotados em 29-11-96;
b) Juros: 0,5% a.a. acima da taxa equivalente
ao custo dos "Qualified Borrowings", cotados no semestre precedente ao período de juros a iniciar, incidentes sobre o saldo devedor do principal, contados
a partir da data de cada desembolso;
c) "Commitment Charge": 0,75% a.a. sobre o
montante não desembolsado, contada a partir de 60
dias após a data da assinatura do contrato;
d) Garantidor: República Federativa do Brasil;
e) Contragaraniidor: Estado do Piauí, mediante
cotas do Fundo de Participação dos Estados;
f) Destinação dos Recursos: execução do Projeto de Combate à Pobreza Rurál no Estado do
Piauí;
g) Condições de pagamento:
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- do principal - em 20 (vinte) prestações semestrais, iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira em 15-6-2002 e a última em 15-12~2(}11;
- dos juros: - semestralmente vencidos, em
15-6 e 15-12 de cada ano;
- da "Commitment Charge"- semestralmente
vencida, em 15-6 e 15-12 de cada ano;
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(Parecer PGFN/COF/Nº 479/97) informa que as formalidades prévias à contratação, prescritas na
Constituição Federal e na Resolução N° 96/89, do
Senado Federal, restabelecida pela Resolução N°
17/92, que rege a matéria, foram cumpridas. Assinala ainda o Parecer que inexistem cláusulas contratuais "... de natureza política, atentatória à soberania
nacional e à ordem pública, contrária à Constituição
e às leis brasileiras, bem assim que implique compensação automática de débito e créditos".
A Secretaria do Tesouro Nacional, por sua vez,
declara (Parecer STN/Coref/Diref n• 88/97), no que
se refere aos limites de endividamento da União, haver margem para a concessão da garantia pleiteada,
manifestando-se assim, após exame dos documentos que instruem o pedido, favoravelmente a sua
concessão, desde que previamente à celebração do
contrato, seja por ela analisado o grau de cumprimento das condicionalidades previstas na minuta de
contrato de empréstimo, bem como seja formalizado
o respectivo contrato de contragarantia.
O Banco Central do Brasil, (Parecer DEDIP/DIARE - 7/051), observa que a operação em
apreço não se enquadra nos limites estabelecidos
pela Resolução N• 69/95, art. 4°, 11. No entanto, a
mesma Resolução faculta ao Senado Federal conceder a elevação temporária desses limites.
É o relatório.
11- Voto do Relator

Conforme o exposto, não há óbice à concessão de garantia por parte da União à operação em
apreço. No que respeita à situação do mutuário, a
contratação implicaria ruptura dos limites definidos
pela Resolução Nº 69/95, razão pela qual a autorização do Senado Federal deveria elevar temporariamente os limites de endividamento do Estado, nos
termos da mesma Resolução. Além disso, trata-se
de operação de crédito junto a organismo internacional, o BIRD, que possibilita a elevação irrestrita de limite, conforme § 2° do Art. 1O daquela Resolução.
Por essas razões e considerando a relevância
social e económica do Projeto de Combate à Pobre-
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za Rural nó -Estaâo do Piauí, sou de parecer favorável à autorização solicitada na forma do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 52, DE 1997
Autoriza o Governo do Estado do
Piauí a contratar operação de crédito
externo, com aval da União, junto ao
Banco Internacional para Reconstrução
e Desenvolvimento - BIRD, no valor de
US$30,000,000.00 (trinta milhões de dólares americanos), cujos recursos serão
destinados à execução do Projeto de Combate à Pobreza Rural no Estado do Piauí e
eleva, para esse fim, temporariamente os
limites de endividamento do Estado.

O Senado Federal resolve: ·
Art. 1° É o Governo do Estado do Piauí autorizado, nos termos da Resolução N" 69/95, do Senado Federal, a contratar operação de crédito junto ao
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no valor de US$ 30,000,000.00
(trinta milhões de dólares norte americanos), cujos
recursos serão destinados à execução do Projeto de
Combate à Pobreza Rural no Estado do Piauí, e a
conceder a contragarantia a ela necessária.
Art. 2• É a União autorizada, nos termos da
Resolução n• 96/89, do Senado Federal, restabelecida pela Resolução N° 17/92, a conceder garantia à
operação autorizada no art. 1° desta Resolução.
Art. 32 São elevados temporariamente, nos termos da Resolução N" 69/95 os limites de endividamento do Estado do Piauí de forma a contemplar a
operação autorizada nesta Resolução.
Art. 42 A operação de crédito a que se refere o
art. 1• apresenta as seguintes caracterfsticas:
___ a) Valor pretendido: US$ 30,000,000.00 (trinta
milhões de dólares norte americanos), equivalentes
a R$ 30.996.000,00 (trinta milhões, novecentos e
noventa e seis mil reais), contados em 29-11-96;
b) Juros: 0,5% a.a. acima da taxa equivalente
ao custo dos Quallfied Borrouwings, cotados no
semestre precedente ao período de juros a iniciar,
incidentes sobre o saldo devedor do principal, contados a partir da data de cada desembolso
c) "Commitment Charge": 0,75% a.a. sobre o
montante não desembolsado, contada a partir de 60
dias após a data da assinatura do contrato;
d) Garantidor: República Federativa do Brasil;
e) Contragarantidor: Estado do Piau{, mediante
cotas do Fundo de Participação dos Estados;
f) Destinação dos recursos. execução do Projeto de Combate à Pobreza Rural no Estado do Piauí;
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g) Condições de Pagamento:
- do principal - em 20 (vinte) prestações semestrais, iguais e consecutivas, vencendo-se a pri·
meira em 15·6-2002 e a última em 15-12-2011;
- dos juros - semestralmente vencidos, em 15·
6 e 15·12 de cada ano;
- da "Commitment Charge• - semestralmente
vencida, em 15·6 e 15·12 de cada ano.

Parágrafo único. As datas estipuladas para repagamento poderão ser prorrogadas para manter
correlação com a efetiva data de assinatura do contrato ora autorizado.
Art. 5° A autorização concedida por esta Resolução deverá ser efetivada no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias contados da data de sua
publicação.
Art. 6° Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de abril de 1997. José Serra, Presidente - Freitas Neto, Relator Fernando Bezerra - Ney Suassuna - Levy Dias,
Eperidlão Amin - Osmar Dias - José Roberto Ar·
ruda - Waldeck Ornelas - Jonas Pinheiro Eduardo Suplicy - Francellno Pereira - Bello Parga- Elcio Alvares.
PARECER N° 164, DE 1997
(n2 379/97, na origem)
Da Comissão de Assuntos Econômi·
cos sobre Ofício "S" n• 23, de 1997, (n•
379197, origem) que "encaminha soliclstação do Governo do Estado do Rio Grande do
Norte, para que possa contra1ar operação de
crédito externo junto ao Banco lntemaclonal
para Reconstrução e Desenvolvimento BIRD, no valor de US$24,000,000.00, cujos
recursos serão destinados à implemen1ação
do Projeto de Apoio ao Pequeno Produtor do
Rio Grande do Norte".
Relator: Senador Fernando Bezerra
I - Relatório
Nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição
Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República encaminhou para exame do Senado Federakproposta para que seja autorizada a contratação de
operação de crédito externo, no valor total equivalente a US$24,000,000.00 (vinte e quatro milhões de
dólares americanos) entre o Governo do Rio Grande
do Norte e o Banco Internacional para a Reconsüução e Desenvolvimento - BIRD (Banco Mundial),
destinada ao financiamento, parcial, do Projeto de
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Combate à Pobreza Rural no Estado do Rio Grande
do Norte, em substituição ao Programa de Apoio ao
Pequeno Produtor, contando com o aval da União.
Conforme a Exposição de Motivos n° 157/MF,
de 31 de março de 1997, a Secretaria do Tesouro
NacionaVMF, através do parecer STNICOREF/DI·
REF n• 95, de 13 de março de 1997, informou que
"segundo controles por ela efetuados, há margem
suficiente à cobertura da pleiteada garantia da
União, nos limites constantes dos arts. 22, 32 e 4° da
· Resolução n• 96, de 15 de dezembro de 1992, resta·
belecida pela Resolução n° 17, de 5 de junho de
1992, ambas do Senado Federal, e manifestou-se
favoravelmente à concessão da garantia."
A mesma Mensagem informa também "que o
Banco Central do Brasil efetuou o credenciamento
prévio ..da _ operação conforme a Carta FIA·
CE/DIAUT/SUCRE-97/002, de 3 de janeiro de 1997,
e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional emitiu
parecer acerca das minutas do contrato, conforme o
disposto no art. 4°, § 32 , I, da Resolução n• 96189, do
Senado Federal".
Ainda da Mensagem n° 157/97-MF, foi informado que "previamente à celebração do contrato de
empréstimo externo deverá ser celebrado contrato
entre o Estado e a União, mediante o qual o estado
oferecerá, como contragarantia à garantia da União,
as cotas das transferências federais a que faz jus,
complementadas por suas receitas próprias ou outras garantias em direito admitidas.
A operação de crédito externa a ser realizada
junto ao Banco Internacional para a Reconstrução e
Desenvolvimento - BIRD apresenta as seguintes ca·
racterísticas:
a) Valor pretendido: US$24.000.000,00 (vinte e
quatro milhões de dólares norte-americanos), equivalente a R$24.660.000,00 (vinte e quatro milhões e
seiscentos e sessenta mil reais), a preços de 31·1G96;
b) Juros: 0,5% a.a. acima da taxa equivalente
ao custo dos Qualifled Borrowings cotados no semestre precedente ao período de juros a iniciar, incidentes sobre o saldo devedor do principal, contados
a partir da data de cada desembolso;
c) "Commitment Charge": 0,75% a.a. sobre o
montante não desembolsado, contada a partir de 60
dias após a data de assinatura do contrato;
_ d) Garantidor: República Federativa do Brasil;
_ _. e) Destinação dos recursos: implementação do
Programa de Apoio ao Pequeno Produtor do Rio
Grande do Norte;
f) Condições de pagamento:
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- do principal- em 20 (vinte) prestaçõe·s semestrais, iguais e consecutivas, no valor de
US$1.200.000,00 cada uma, vencendo-se a primeira
em 15-3-2002 e a última em 15-9-2011~
- dos juros- semestralmente vencidos, em 153 e 15-12 de cada ano;
- da "Commitment Charge" - semestralmente
vencida, em 15-3 e 15-9 de cada ano;
Obs: As datas estipuladas para repagamento
poderão ser prorrogadas para manter correlação
com a efetiva data de assinatura do contrato.
Do Parecer Dedip/Diare-97/137 do Banco Central, de 17 de fevereiro de 1997, destacamos os seguintes pontos:

a) a Lei Autorizativa n° 6.916, de 30-7-96 estabeleceu para a equivalência do real em relação ao
dólar o valor de US$24.024,000.00 com base no âmbito daquela data, tendo o Banco Central entendido
que ocorreu um erro na conversão, pois o valor correto da paridade em real, em 3D-7-96, corresponde a
R$24.240.000,00;
b) a análise dos limites e da situação atual J:le
endividamento, conforme os itens 3 e 4 do Parecer
acima mencionado, conclui que "a operação se enquadra nos limites estabelecidos nos arts 32 e 42 d_a
Resolução n• 69/95".
c) o Estado encontra-se adimplente junto às
instituições integrantes do Sistema Financeiro Na~
cional;
d) o Tribunal de Contas do Estado informou
que os gastos com a remuneração dos membros do
Poder Legislativo local e com o ensino estão tõm
conformidade com o estabelecido com os arts. 27 e
212 da Constituição Federal e que o Estado vem reduzindo as despesas com pessoal, de acordo com o
disposto no art. 12 , § 1° da Lei Complementar n°
082/95.
É o relatório.
11- Voto do Relator
Compete a esta Comissão, nos termos do art.
52, V, da Constituição Federal, combinado com o
art. 393, 11, parágrafo único, alínea a, do Regimento
Interno desta casa, a iniciativa de resolução que implique no exercício da competência privativa do Senado Federal de dispor sobre limites globais e condições para a realização de operações de crédito interno e externo, incluída prestação de garantia, pela
União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas
respectivas autarquias.
O Parecer Dedip/Diare-97/137 informa que a
operação se enquadra nos limites estabelecidos nos
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arts. 3" e 4° da Resolução n• 69/95 e não manifesta
nenhum óbice à referida operação.
À vista do exposto, e considerando a importância do Projeto para o País, manifesto-me favoravelmente à contrata@o -em análise, nos termos do se-guinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 53, DE 1997
Autoriza o governo do Estado do
Rio Grande do Norte a contratar e conceder contragrantia a operação de crédHo
externo, com o aval da União, junto ao
_B!mÇC) lllti!J!laçi_Qnaj _paf'S Reconstrução e _
Oesenvolvimento - BIRD, no valor equivalente a US$24,000,0ÓO.OO, cujos recursos -serão- destinados--airnpfementação
do Proíeto de Combate à Pobreza Rural
no Estãaifao Rio-Granâeâo Norte.
O Senado Federal resolve:
Art. 1° É o governo do Estado do Rio Grande
-ao-1\forte -autorizado, -nos filrmos aa: Resolução n•
.fi9Jfl5J elO_ S_e_nªQ_o Fede_r~,_i! cor_trª'ª! e_concecJ_er
çontragarªn_tiª fi)rn_Qp~r_ação de crédito externo a ~r
centrada junto ao Banco Internacional para Recons_\[Yção e Desenvolvimento - BIRD, no valor equivalenJ€1~\..J_~$2_4~000,00Q.OO i\fin_~_El_guªtto milhões de
dólares norte americanos), CUJOS recursos serão
Qe§!Ln_ªd.os_à_iffipJE)m~!Jlª-ção <:!9 Projeto de Combate
à Pobreza Rural no Estado do Rio G-rande déí NÕrtê:--Art. 22 É a União autorizada, nos termos da
_ B~SQ[uÇãg n2 96!89, dg_~~nado t=édera_l, reestabelecjdÇI_ pela Resolução n• 17/92, a conceder garantia-à
operação autàrizada no art~ 12 desía Resolução.
Art. _:,3°_ A o_pej__aS:ão:~ec~dito externo a que se
refere o art. 1° tem as seguintes características:
a) Valor pretendido: US$24,000,000.00 (vinte e
=-qaatro milhões de dólares norte-americanos), equi_ll_alentes a R$24.660.00o,OO (vinte quatro milhões
e seiscentose -sessemtéi -mil reais), preÇos de 31 ~
1D-96;
~~bJ_oliJ[Q~: 0,5'Y~ (l.a.acima da taxa equivalente
ao custo dos auaiitied -8orrowiiigs-cotados-ncisemestre precedente ao período de juros a iniciar, incidentes sobre o saldo devedor do principal, contados
a partir da data de cada desembolso;
c) "Commitiment Charge': 0,75% a.a. sobre o
montante não desembolsado, contada a partir de 60
dias após a data de assinatura do contrato;
d) Garantidor: República FederativA do Brasil;
e) Destinaçãodosrecursos: implementação_ do
Projeto de CÓmbaie à-Pobreza Rural no Estado do
Rio Grande do Norte;
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f) Condições de pagamento:
- do principal - em 20 (vinte) prestações semestrais, iguais e consecutivas, no valor de
US$1.200.000,00 cada uma, vencendo-se a primeira
em 15-3-2002 e a última em 15-9-2011;
- dos juros - semestralmente vencidos, 15-3 e
15-12 de cada ano;
- da ·cornmitrnent Charge• - semestralmente
vencida, em 15-3 e 15-9 de cada ano;
Parágrafo único: As datas estipuladas para repagamento poderão ser prorrogadas para manter
correlação com a efetiva data de assinatura do contrato.

Art. 4" A autorização concedida por esta Resolução deverá ser efetivada no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias contados da data de sua
publicação.
Art. 5° Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de abril de 1997. José Serra, Presidente - Fernando Bezerra, Relator- Bello Parga - Eduardo Supllcy (abstenção) Freitas Neto - Francellno Pereira - Elclo Alvares
- Ney Suassuna - Levy Dias - Jonas Pinheiro Osmar Dias - Waldeck Ornelas - José Roberto
Arruda- Esperidlão Amln.
PARECER N2 165, DE 1997
Da Comissão de Constituição, Justi-

ça e Cidadania, sobre a Proposta de
Emenda à Constituição n• 53, de 1995,
tendo como 1° Secretário o Senador Roberto Requião, que "acrescenta parágrafos ao art 14 da Constituição Federal,
dispondo sobre a ação de Impugnação
de mandato eletivo".
Relator: Senador Ramez Tebet
I - Relatório
A proposição em epigrafe pretende acreseentar parágrafos ao art. 14 da Constituição Federal,
com o fim de fixar normas sobre a ação de impugnação de mandato eletivo, prevista nos §§ 1O e 11 do
mesmo artigo.
Assim, o art. 1° da proposta de emenda à
Constituição em pauta acrescenta os §§ 12 E! 13 ao
art. 14 da Lei Maior. Pelo§ 12 pretende-se estabelecer que a ação de impugnação de mandato eletivo
deve ser julgada, em primeira e segunda instâncias,
no prazo de cento e cinqüenta dias, contados da
propositura da petição inicial.
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Ademais, pelo § 13 se objetiva firmar que, uma
ve_z Jrélns_corrido o prazo acima. referido, o precesso
só poderá prosseguir com prévia licença da Casa legislativa a que pertencer o parlamentar cujo mandato se pretende impugnar ou, nos casos de impugnação de mandato de Chefe de Executivo, da Casa legislativa correspondente.
Outrossim, o art. 2• da iniciativa em tela manda
aplicar-se aos processos em andamento o disposto
no seu art. 1•.
Na justificação respectiva está dito que a proposição de que se cuida tem o fito de encontrar instrumentos que, preservando a ação de impugnação
de mandato eletivo, por se tratar de conquista democrática inscrita na Lei Maior de 1988, eliminem os
seus inconvenJ_entes, mormente o desequilfbrio entre
os Poderes gerado pela grande quantidade de ações dessa e§pécie pendentes de julgamento, o que
toma os titulares dos mandatos que se colima impugnar por vezes desprovidos da legitimidade necessária para bem desenvolverem as suas ativida·
des.
É o relatório.
11- Voto
Inicialmente devemos anotar que a proposta de
emenda à Constituição sob exame preenche os requisitos de admissibilidade constantes do art. 60 da
Lei Maior. Com eleito, a proposição cumpre o requisito referente ao apoiamento (art. 60, 1), não tende a
abolir matéria garantida pelas cláusulas pétreas (art.
60, § 4°), não contém assunto rejeitado ou prejudicado na presente sessão legislativa (art. 60, § 5°), cabendo acrescentar, também, que não. estamos sob
impedimento circunstancial ao poder de emenda
(art. 60, § 1°).
Quanto ao mérito, entendemos assim: a constitucionalização da ação de impugnação de mandato
eletivo significa democrática conqui~!a E!mprol da
correção do processo eleitoral, por vezes viciado
pelo abuso de poder, por corrupção, por fraude.
Dessa forma, a cidadania dispõe de· instrumento capaz de contestar o mandato obtido ilegalmente,
com a deturpação da vontade do eleitorado.
Por outro lado, sabemos que um dos principies
norteadores do Direito Processual Eleitoral é o da
celeridade. Isso, devido à natureza desse ramo da
ciência jurídica, que cuida de direitos políticos. Portanto, os feitos eleitorais devem ser· resolvidos em
prazos curtos, para que não haja danos irreparáveis,
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seja à campanha eleitoral dos candidatos, seja à leque, como e sao10o, a uamnação de projeto de lei se
gitimidade dos eleitos.
submete a menores exigências do que a referente a
E nesse último aspecto se situa o fundàmento___pmpusta-de-emerrda à Constituição.
da presente proposta de emenda à Constituição.
Portanto, como conclusão, ante o exposto, opiOcorre que processos referentes a ações de impugnamos pela apresentação do projeto de lei a seguir,
nação de mandato vêm demorando para chegar a
conforme previsto no art. 372 combinado com o art.
sua conclusão final, o que, efetivamente, repercute
133, e 1, do Regimento Interno.
sobre a legitimidade do mandato de quem, tendo
PROJETO DE LEI DO SENADO N.!! 88, DE
sido eleito, é atingido por pedido de impugnação.
Dispõe sobre a ação de impugnação
Sendo assim, para solucionar tal problema, a
de
mandato
eletivo a que se refere o art.
proposta de que se trata propõe, primeiro, fixar o
14, §§ 1O e 11, da Constituição Federal e
prazo de cento e cinqüenta dias para que a ação de
dá outras providências.
impugnação de mandato seja julgada definitivamente. Depois, dispõe no sentido de que, uma vez transO Congresso Nacional decreta:
corrido esse prazo sem a finalização do feito, será o
Art. 1° A ação de impugnação de mandato eleprocesso sobrestado, só podendo ter prosseguimentivo a que se refere o art. 14, §§ 1O e 11, da Constito ulterior com prévia licença da Casa legislativa a
tuição Federal deve ser julgada, em primeira e seque pertencer o parlamentar cujo mandato se pregunda instãncias, no prazo de cento e cinqüenta
tende impugnar e da Casa legislativa correspondendias contados da propositura da petição inicial.
te nos casos de impugnação de mandato de Chefe
Art._ 2° ]"ran§cgrrido _o prazo_pr~vi~to no c:aput
de Executivo.
deste artigo, o pro~esso só poderá prosseguir com
Com relação à fixação de prazo para conclu_(lrévia licerlÇél._
são de julgamento(§ 12) não há ineditismo no DireiI - da Câmara dos Deputados, nos casos de
to pátrio. Com efeito, a título de exemplo, lembramos
impugnação de_ mandato do Presidente da Repúblique o art. 281 do Código de Processo Civil dispõe no
ca ou de Deputado Federal;
sentido de que, no procedimento sumaríssimo, todos
11 -do Senado Federal, nos casos de impugnaos atos, desde a propositura da ação até a sentença,
ção
de
mandato de Senador;
deverão realizar-se dentro de noventa dias.
III - da Assembléia Legislativa, nos casos de
De outro lado, no que se retere à sustação de
impugnação de mandato de Governador de Estado
processo que tenha como sujeito passivo parlamenou de Deputado Estadual;
tar(§ 13), nonma similar já existiu em nosso direito.
IV - da Câmara Legislativa, nos casos de imNesse sentido, a Emenda Constitucional n° 22, de
pugnação do mandato do Governador do Distrito Fe1982, à Constituição de 1969, deu a seguinte reda--deral ou de Deputado Distrital;
ção ao seu art. 32, § 3":
V - da Câmara Municipal, nos casos de impug"Ar!. 32.
nação de mandato de Prefeito ou de Vereador. •
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua
§ 3° Nos crimes comuns, imputáveis a
publicação, aplicando-se desde logo aos processos
Deputados e Senadores, a Câmara respectiem andamento.
va, por maioria absoluta, poderá a qualquer
Ar!. 4° Revogam-se as disposições em centrámomento, por iniciativa da Mesa, sustar o
rio.
processo."
Sala das Comissões, 16 de abril de 1997. Por conseguinte, em decorrência do preceptivo
Bernardo Cabral, Presidente - Ramez Tebet, Relaacima, processo por crime comum que tivesse como
tor - Romeu Tuma - Francelina Pereira - José
réu parlamentar federal poderia ser sustado medianFogaça - Elcio Alvares - José Bianco - Jefferson
te deliberação da Casa respectiva.
Péres
- lris Rezende - Regina Assumpção - BelNão obstante tudo o que dissemos até agora,
lo
Parga
- Lúcio Alcântara.
parece-nos que a matéria presente na Proposta de

tm.._

Emenda à Constituição em discussão não necessita
ser objeto dessa espécie de proposição legislativa,
podendo ser tratada em projeto de lei. E, sendo assim, tal procedimento deve ser adotado, uma vez

DOCUMENTOS ANEXADOS PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO.
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Relatório
Da Comissão de Constituição, Justi-

ça e Cidadania, sobre a Proposta de
Emenda à Constltuiç8o ng 53, de 1995,
que "Acrescenta parágrafo ao art. 14 da
Constituição Federai, dispondo sobre a
ação de impugnação de mandato eletivo•.
Relator: Senador Bernardo Cabral
I - Relatório
A proposição em epígrafe pretende acrescentar parágrafo ao art. 14 da Constituição Federal, com
o fim de lixar normas sobre a ação de impugnação
de mandato eletivo, prevista nos§§ 10 e 11 ao mesmo artigo.
Assim, o art. 1 da proposta de emenda à
Constituição em pauta acrescenta os§§ 12 e 13 ao
art. 14 da Lei Maior. Pelo § 12 pretende-se estabelecer que a ação de impugnação de mandato eletivo
deve ser julgada, em primeira e segunda instância,
no prazo de cento e cinqüenta dias, contados da
propositura da petição inicial.
Ademais, pelo§ 13 se objetiva firmar que uma
vez transcorrido o prazo acima referido o processo
só poderá prosseguir com prévia licença da Casa legislativa a que pertencer o parlamentar cujo mandato se pretende impugnar ou, nos casos de impugnação de mandato de Chefe de Executivo, da Casa legislativa correspondente.
Outrossim, o art. 2" da iniciativa em tela manda
se aplicar aos processos em andamento o disposto
no seu art. 1g.
Na justificação respectiva está dito que a proposição de que se cuida tem o fito de encontrar instrumentos que, preservando a ação de impugnação
de mandato eletivo, por se tratar de conquista democrática inscrita na Lei Maior de 1988, eliminem os
seus inconvenientes, mormente o desequilíbrio entre
os Poderes gerado pela grande quantidade de ações dessa espécie pendentes de julgamento, o que
toma os titUlares dos mandatos que se colina iinpugnar por vezes desprovidas da legitimidade necessária para bem desenvolver as suas atividades.
É o relatório.

°

11- Voto
Inicialmente devemos anotar que a proposta de
emenda à Constituição sob exame preenche os requisitos de admissibilidade constantes do art. 60 da
Lei Maior. Com efeito, a proposição cumpre o requi-
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silo referente ao apoiamento (art. 60, I), não tenae a
abolir matéria garantida pelas cláusulas pétreas (art.
60, § 4°), não contém assunto rejeitado ou prejudicado na presente sessão legislativa (art. 60, § 52 ), cabendo acrescentar, também, que não estamos sob
impedimento circunstancial ao poder de emenda
(art. 60, § 12 ).
Quanto ao mérito entendemos assim: a constitucionalização da ação de impugnação de mandato
eletivo significa democrática conquista em prol da
correção do processo eleitoral, por vezes viciado
pelo abuso de poder, por corrupção, por fraude.
Dessa forma, a cidadania dispõe de instrumento capaz de contestar o mandato obtido ilegitimamente, com a deturpação da vontade do eleitorado.
Por outro lado, sabemos que um dos princípios
norteadores do Direito Processual Eleitoral é o da
celeridade. Isso devido à natureza desse ramos da
Ciência-jurídica, que cuida de C:tTreltos-poi1ficos. Portanto, os feitos eleitorais devem ser resolvidos em
prazos curtos, para que não haja danos irreparáveis,
seja à campanha eleitoral dos candidatos, seja à legitimidade dos eleitos.
E nesse último aspecto se situa fundamento da
presente proposta de emenda à Constituição. Ocorre que processos referentes a ações de impugnação
de mandato vêm demorando para chegar a sua conclusão final, o que, efetivamente, repercute sobre a
legitimidade do mandato de quem, tem sido eleito, é
atingido por pedido de impugnação.
Sendo assim, para solucionar tal problema a
proposta de que. se frafa propõe, pnmeiro, fixar o
prazo de cento e cinqüenta dias para a ação de impugnação de mandato seja julgada definitivamente.
Depois, dispõe no sentido de que, uma vez transcorrido esse prazo sem a finalização do feito, será o
processo sobrestado, só podendo ter prosseguimento ulterior com prévia licença da Casa legislativa a
que pertencer o parlamentar cujo mandato se pretende impugnar e da Casa legislativa correspondente nos casos de impugnação de mandato de Chefe
de Executivo.
Com relação à fixação de prazo para conclusão de julgamento (§ 12) não há ineditismo no Direito ·pátrio. Com efeito, a título de exemplo, lembramos
que o art. 281 do Código de Processo Civil dispõe
no sentido de que, no procedimento sumaríssimo,
todos os atos, desde a propositura da ação até a
sentença, deverão realizar-se dentro. de noventa
dias.
De outro lado, no que se refere à sustação de
processo que tenha como sujeito passivo partamen-
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tar (§ 13), norma similar já existiu em nosso direito.
Nesse sentido, a Emenda Constitucional n° 22, de
1982, à Constituição de 1969, deu a seguinte redação ao seu art. 32, § 3•.
"Ar!. 32 .................................................

§ 32 Nos crimes comuns, imputáveis a
Deputados e Senadores, a Câmara respectiva, por maioria absoluta, poderá a qualquer
momento, por iniciativa da Mesa, sustar o
processo.'
Por conseguinte, em decorrência do preceptivo
acima, processo por crime comum que tivesse como
réu parlamentar federal poderia ser sustado median·
te deliberação da Casa respectiva.
Como conclusão, ante o exposto e tendo em
vista que o mandato parlamentar deve ser revestido
da estabilidade necessária para que o seu titular o
exerça com independência e altivez, votamos pela
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição n2
53, de 1995.
O parecer conclui pela aprovação, acolhendo
uma emenda oferecida pelo Senador Jefferson Péres.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o parecer,
com o acolhimento da emenda, queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (lris Rezende) -Item n• 6.
Proposta de Emenda à Constituição n• 53, de
1995 - encontra-se à página 52. Acrescenta parágrafos ao art. 14 da Constituição Federal, dispon•jo
sobre ação de impugnação de mandato eletivo. É de
autoria do Senador Roberto Requião e outros, sendo
Relator o Senador Bernardo Cabral, que conclui pela
aprovação da emenda.
Solicito que os Srs. Senadores permaneçam
em plenário, pois essa matéria depende de votação
nominal e, conseqüentemente, da presença de, no
mínimo, 12 Srs. Senadores em plenário.
Concedo a palavra ao ilustre Senador Bernardo Cabral para oferecer, se possrvel, um resumo do
seu parecer.
O SR. ROBERTO REQUIÃO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (I ris Rezende) -Concedo
a palavra ao Senador Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO- Sr. Presidente,
apesar do parecer favorável do Senador Bernardo
Cabral, quero transformar minha proposta de emenda CO[l§titu~iºnal ef1!_projeto de .lei ordinária. É uma
forma mais simples, constiiudonal, sfmplifica a tramitação e é oportuna. Se o Relator concordar, incluiremos isto no relatório: a conversão do projeto em
lei ordinária.
O SR. PRESIDENTE (I ris Rezende) -Concedo
a palavra ao Relator para apresentar o seu parecer
e, inclusive, opinar a respeito da proposta.
O SR. BERNARDO CABRAL - Entendo, Sr.
Presidente, com a devida vênia dos que pensarem
de forma diferente, que o eminente Senador Roberto
Requião está querendo simplificar uma. tramitação
que poderia ser mais complicada em se tratando de
projeto de emenda constitucional. Como S. Ex" requer a transformação, podemos fazer o que se faz
em juízo: S.Ex" d~terminaráqueonde se lê "projeto
de emenda constitucional" passa-se a ler "projeto de lei".
Não vejo qualquer dificuldade em seguir a
mesma trilha que fiz anteriormente, por uma razão,
Sr. Presidente: quando o eminente Senador Roberto
Requião falou em emenda à Constituição, pairou dúvida na mente de alguns Srs. Senadores se não se-ria melhor que isso fosse tratado como projeto de lei.
Ora, se S. Ex" aquiesce, se S. Ex" resolve retirar a
nomenclatura de "emenda constitucional" para transformá-la em~projeto de lei" ... Se alguém me mostrar
óbice constitucional ou regimental a essa medida,
poderei discordar, mas quero, primeiro, que alguém
me mostre um óbice constitucional ou regimental de
que não é possfvel o autor...
O SR. EPITACIO CAFETEIRA - V. Ex" me
permite um aparte?
O SR. BERNARDO CABRAL - Com muita
honra.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Nobre Senador Bernardo Cabral, a proposta de emenda constitucional exige um número mínimo definido de assinaturas. A partir da leitura da proposta de emenda
constitucional, ela não tem mais dono, passa a ser
de todos aqueles que a subscreveram. Assim, o primeiro subscritor não pode retirá-la, mas também não
vai poder transformá-la num projeto de lei. Acho
bem mais simples o nobre Senador Roberto Requião fazer um projeto de lei que, conseqüentemente, será examinado. Considero uma forma até de ga-
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nhar tempo, mas que também tira dos demais subscritores da emenda aquilo que já é um direito deles.

O SR. BERNARDO CABRAL- Sr. Presidente,
acolho a manifestação do eminente Senador Epitacio Cafeteira como uma contribuição à letra fria do
Regimento, mas isso não exclui o que declara o eminente Senador Roberto Requião. Não podemos impedir·que o autor da emenda constitucional a transforme num projeto, ainda que os demais signatários
não retirem a emenda. Se S. Ex• quis formular um
projeto de emenda constitucional com as devidas
assinaturas, S. Ex• o fez. S. Ex" agora não quer
mais; quer apresentar um projeto de emenda consti·
tucional. Se S. Ex" o fizer, não terei qualquer dúvida
em dar parecer favorável, e essa emenda .constitucional vai cair, Sr. Presidente. Trata-se apenas âe
uma celeridade processual, regimental.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA - O meu receio, Senador, é que, amanhã, em outro assunto
que não seja tão pacífico, possa alguém apresentar
uma emenda e, quando o Congresso estiver mobilizado para votá-la, o primeiro subscritor resolver
transformá-la em projeto de lei, tomando sem efeito
todo o serviço feito. Não é o caso do Senador Roberto Requião, que o fez de boa-fé, mas amanhã poderemos ter projetas de emenda à Constituição que
podem seguir na trilha da jurisprudência desta Comissão e o primeiro signatário querer transformá-los
em projeto de lei.
O SR. BERNARDO CABRAL - Quero ouvir o
eminente autor da matéria.
O SR. ROBERTO REQUIÃO - Senador Cafeteira, Sr. Presidente, na reunião em que deliberamos
sobre este projeto, a Comissão decidiu -foi uma decisão da Comissão - que ele deveria ser reapresentado como projeto de lei complementar ordinária e
que essa reapresentação seria feita pelo relator. É
exatamente o que o Senador Bernardo Cabral está
fazendo. S. Ex" está reapresentando, transformando, apresentando um substitutivo geral ao projeto.
Pelo menos foi essa a decisão da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania em reunião anterior.
O SR. RAMEZ TEBET- Se V. Ex" me permite,
eu gostaria de apresentar uma sugestão.
O SR. PRESIDENTE (I ris Rezende) -O Senador Bernardo Cabral, na condição de Relator, está
com a palavra. V. Ex" poderá fazê-lo em aparte, desde que o Relator, com a sua generosidade, o conceda.
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O SR. BERNARDO CABRAL - Ouço, primeiro, o aparte do Senador Jefferson Péres, que já havia pedido anteriormente, e, em seguida, o Senador
Ramez Tebet.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Senador Bernardo Cabral, há uma figura, talvez não prevista no
Regimento, que seria a conversão de uma proposta
de emenda à Constituição num projeto de lei. Mas
isso não está vedado no Regimento. É algo novo;
não sei se há precedente no Legislativo. Mas não há
proibição no Regimento de que isso seja feito.
Quanto à objeção levantada pelo eminente Senador
Cafeteira, penso que quem pode mais pode menos.
Se os subscritores da emenda concordaram com o
conteúdo da emenda, presumivelmente eles concorCianamcom~a lonna_â_e-prdjeto de lei. Por ar, creio
que não haveria também obstáculo. De forma que,
do ponto de vista formal, Senador Cafeteira, não
vejo impedimento realmente na natureza da conversão.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Digo a V. Ex"
o seguinte: estamos na Comissão que, eu diria, tem
o mais alto gabarito para discutir a questão jurídica.
Não estou discutindo a maneira, não estou discutindo o mérito do desejo do nobre Senador Roberto
Requião. Mas não se pode, nesta Comissão, pelo
menos, esquecer o mérito jurídico. Não é só a intenção. Mas, juridicamente, a emenda não é mais do
- riobreSerié!Clor-Roberto Requiao, mas de tOdos os
subscritores. Existem casos em que o primeiro subscritor tentou retirar e não conseguiu -vários.
Então, transformar em projeto de lei não dá a
mesma força que quem assinou como subscritor desejava. Todavia, se o entendimento desta Comissão
loroutro, laço questão de_ nãop<J,rticipar da votação,
porque:embora eu nao-tenha sido tlfufarâeSâe [n(-cio, não quero participar de uma decisão que não se
coaduna com tudo o que durante 33 anos participei
no Congresso Nacional.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Permite-me V.
Ex" um aparte?
Essa praxe foi quebrada ontem com a proposta
de emenda constitucional de minha autoria, da qual
eu era o primeiro subscritor. Foi ontem aprovada em
plenário, a requerimento meu exclusivamente.

o

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Foi aprovado
em plenário. Mas o Plenário é soberano, pode fazer
qualquer coisa. Esta Comissão é que Çtão pode fazer
qualquer coisa. O Plenário, aprovando o requerimento de V. Ex• estava dizendo não a sua emenda.
Então, essa é a colocação que tem que ser dada
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quando o Plenário concorda com a sua retirada. Mas
V. Ex• sabe, por exemplo, que quando foi apresentada a CP! dos Bancos, depois de lido o pedido, os
subscritores não puderam mais retirar o nome, pois
o seu nome foi colocado e aquilo está funcionando.
Então, quero dizer que não tenho nada contra
o mérito do assunto, até porque o Relator foi o Relator da Constituição. Penso que S. Ex", com a sua
lhaneza, pretende atender o pleito do Senador Roberto Requião, mas, no fundo, sei que S. Ex• sabe
que estou certo.
O SR. RAMEZ TEBET - Sr. Presidente, para
dirimir dúvidas, eu gostaria, sobretudo, de saber a
opinião do próprio Relator, no sentido de que essa
transformação de emenda constitucional para projeto de lei o fosse pelo Plenário, a requerimento do primeiro autor da emenda.
O SR. ROBERTO REQUIÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (lris Rezende) - Tem a
palavra V. Ex•.
O SR. ROBERTO REQUIÃO - Isso seria rigorosamente inconstitucional. A valer a argumentação
do Senador Epitacio Cafeteira, o Plenário ontem não
poderia ter votado a retirada ela emenda do Senador
Jefferson Péres, porque enquanto permanecesse
uma única assinatura, o Plenário poderia rejeitar a
emenda, mas nunca aceitar a retirada.
O precedente _está estabelecido e é extremamente claro.
O SR. PRESIDENTE (!ris Rezende) - Entendo
que o que a Comissão pode é entender que matéria
não é objeto de emenda constitucional e sim de projeto de lei.
Entendendo assim, dá-se o seu parecer e-o
Plenário ...
O SR. ROBERTO REQUIÃO - Foi o que aconteceu na última reunião na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (I ris Rezende) -Quer dizer, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania entende que a matéria não é objeto de emenda
constitucional e sim de projeto de lei, e como tal
aprova.
O SR. BERNARDO CABRAL - Mas isso loi
feito na última reunião. Na última reunião, a Comissão decidiu que o ideal seria que isso fosse transformado em projeto. Saiu em diligência para ver se o
autor aceitava. O autor concordou; o Relator concorda. Se a Comissão concordar, Sr. Presidente. não
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vejo nenhuma inconveniencia, até porque isso terá
que ser ratificado em plenário. V. Ex" manda para o
Plenário; o Plenário ratifica, e acabou-se.
O SR. PRESIDENTE (lris Rezende)- Gostaríamos de ouvir a opinião dos Senadores Jefferson
Péres, José EdiJardo Outra, Ramez Tebet, Ney
Suassuna e do nosso querido Vice-Presidente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ramez
Tebet.
O SR. RAMEZ TEBET - Sr. Presidente, Srs.
Membros da nossa Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Concordo que o assunto, quanto à
forma e quanto ao mérito, é de transcendental importância.
Realmente não pode um Parlamentar ficar indefinidamente sujeito ao julgamento.
·Acho que temos que fazer uma coisa muito
simples aqui, porque não custa nada rejeitar a
emenda, então. Rejeitamos a emenda aqui e se
apresenta um projeto de lei ordinária, o que evita
qualquer dúvida. Se este é o objetivo do autor, se
nós todos estamos concordando com a importância
da matéria, vou pedir vênia ao primeiro subscritor e
rejeitar a matéria, porque é uma forma prática. Rejei- taríamos a matéria, e V. Ex• apresentaria um projeto
de lei ordinário.
O SR. ROBERTO REQUIÃO - Senador, rejei- -ta r a matéria é rejeitar ·o mérito dela e sua constitu- _cignalidade. Ela não é constitucional.
--- --A opção pela lei ordinária foi por brevidade processual. Inclusive, na última reunião, tivemos uma
unanimidade em tomo da proposta, e ela foi convert- ida._ em _cjilig{!ncia j)_al<!_ que _(l_ relator, _conversando
_ çomigo,_a fQ.rmulasse de forma adversa. Agora a rejeição da matéria...
O SR. PRESIDENTE (lris Rezende) - Chamaria a atenção dos Srs. Senadores para o-uisposto no
art. 133 do Regimento Interno, que diz:
"Todo parecer deve ser conclusivo em
relação à matéria a que se referir, podendo
a conclusão ser:
a) Pela aprovação total ou parcial:
b) pela rejeição;
c) pelo arquivamento;
d) pelo destaque, para proposição em
separado, de parte da proposição principal,
quando originária do Senado, ou de emen--da;
e) pela apresentação de:
1 -projeto;
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2 ~ requenmento,
3 ~ emenda etc."
Quer dizer, a comissão pode conduir que não
é objeto de emenda constitucional e já oferecer o
projeto.
O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente,
desde o começo eu dizia isso. O meu parecer foi
pela aprovação da emenda. Em respeito aos colegas que levantaram a possibilidade de ser discutido
no projeto, eu não poderia cometer uma descortesia
com o Senador autor da emenda, não só pelos seus
méritos pessoais, mas pelas ligações de amizade
entre mim e S. Ex".
Indaguei ao Senador Roberto Requião se ele
concordaria. Mas eu precisava que S. Ex• dissesse
isso de público, o que acaba de fazer. Conseqüentemente, para que isso ficasse mais claro, declarei
que seria transformado em projeto, e, para ganhar
tempo, aprovaríamos hoje, como se o parecer já fosse consubstanciado no projeto. Mas, sendo assim,
para que não paire dúvida, V. Ex" me concederá
mais sete dias, e na próxima reunião será apresentado o parecer com a devida conversão no projeto,
uma vez que existe a anuência de todos os que aqui
se encontram.
O SR. PRESIDENTE (lris Rezende) - Os Srs.
Senadores que concordarem com a proposta do Senador penmaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Na próxima reunião, o Senador já trará seu parecer com o projeto de lei.
A Comissão está entendendo que a matéria
em discussão não é objeto de emenda conslifl.lcTonal
e sim de projeto de lei, e apresentará esse projeto à
Mesa do Senado.
Há sobre a mesa um requerimento do Senador
Jefferson Péres, requerendo a eonvoeação do Ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, titular do Ministério
da Administração e Reforma do Estado, para comparecer a esta Comissão, a fim de prestar esclarecimentos sobre a legalidades das medidas, tomadas
no âmbito do seu Ministério, que reduzem drasticamente os vencimentos e proventos dos servidores
das instituições federais de ensino.
Os Srs. Senadores que concordarem com a
convocação penmaneçam sentados. (Pausa.)
O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente,
apenas um esclarecimento: é um convite ou convo--- --- - cação?
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O SR. PRES!DêNTE (I ris Rezende) - É convocação.
O SR. BERNARDO CABRAl. - Se for convocação, dou meu pleno apoio.
Sr. Presidente, ainda pela ordem, desculpe V.
Ex". Gostaria que V. Ex•, na convocação, citasse o
dispositivo constitucional que obriga o comparecimento do Ministro, sob pena de crime de responsabilidade.
O SR. PRESIDENTE (lris Rezende) - Obrigado pela sugestão de V. Ex'.
A Comissão entrará em contato com o Ministro,
conhecendo os dias de sua penmanência nesta capital, para convocá-lo a comparecer a esta Comissão.
Item n• 12.
Encontra-se às págs. 91 da Ordem do Dia.
Projeto de Lei do Senado n• 1O, de 1996. Altera dispositivos da Lei n• 8.666, de 21 de junho de
1993, que regulamenta o art. 37, inciso 21 da Constituição Federal, que institui nonmas para licitações e
contratos da administração pública e dá outras providências. É de autoria do Senador Roberto Requião,
o Relator é o Senador José Fogaça, que conclui
pela aprovação.
Brasnia, 17 de outubro de 1996
Senhor Presidente da CCJ
Sobre a Proposta de Emenda à Constituição
n• 53, de 1995.
·com relação à Proposta de Emenda à Constituição n• 53, de 1995, para converter a referida proposição em projeto de lei, confonme decisão da douta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
-desta Casa, devemos anotar as seguintes observações:
Ç• R~m~o lnterno_prevê _tal possibilidade no
seu ar. 133, "e", 1, que se aplica às propostas de emenda à Constituição por força do disposto no art 372.
No entanto, segundo entendemos, o projeto de
lei apresentado não pode ser regimentalmente, entendido como se fosse um substitutivo e seguir diret?.mente ao Plenário. É o que se depreende do preceituado no art. 228 do Regimento Interno, que indica - por interpretação contrario sensu - que o parecer que concluir pela apresentação de projeto não
•;onstitui proposição que deva ser apreciada de
pronto pelo plenário.
Desse modo, o projeto de lei apresentado passa a .ser de autoria da própria Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (art. 133, e, 1 ele art.
c245) e deverá ter seguimento próprio e autõnomo.
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Por seu turno, como conseqüência lógica do
dito acima, a Proposta de Emenda à Constituição n2
53, de 1995, deverá ser considerada prejudicada.
Registre-se ainda que, de acordo com o § 22
do art. 133 da Carta regimental, o parecer passa a
ser considerado justificação do projeto de lei apresentado.
Senador Bernardo Cabral.
O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanifha) - O
expediente lido vai à publicação.
De acordo com o disposto no parágrafo único
do art. 254 do Regimento Interno, combinado como
art. 4° da Resolução n° 37, de 1995, fica aberto o
prazo de dois dias úteis para interposição de recurso, por um décimo dos membros do Senado, para
que o Projeto de Lei da Câmara n° 100, de 1994 (n 2
1.483/91, na Casa de otigem), cujo parecer foi lido
anteriormente, continue sua tramitação.
O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) Os Projetas de Lei da Câmara n°s 72, de 1996 (n°
925/95, na Casa de origem), e n• 1, de 1997 (n•
1.131/95, na Casa de otigem), cujos pareceres foram lidos anteriormente, ficarão perante a Mesa, durante cinco dias úteis, a fim de receber emendas,
nos termos do art. 235, 11, d, do Regimento Interno,
combinado com o art. 4° da Resolução n° 37, de
1995, do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) Foram encaminhados à publicação pareceres da
Comissão de Assuntos Económicos, que concluem
pela apresentação dos seguintes Projetes de Resolução:
N° 51, de 1997, que autotiza o Estado de Minas Gerais a celebrar operação de crédito junto à
Caixa Económica Federal, com a garantia da União,
no valor de trezentos e quarenta e seis milhões, trezentos e trinta e seis mil reais, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal
dos Estados, cujos recursos serão destinados à capitalização do Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A. - CREDIREAL:
N° 52, de 1997, que autoriza o Governo do Estado do Piauí a contratar operação de crédito externo, com aval da União, junto ao Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no
valor de U$30 milhões, cujos recursos serão destinados à execução do Projeto de Combate à Pobreza
Rural no Estado do Piauí e eleva, para esse fim,
temporariamente os limites de endividamento do Estado; e

N° 53, dé. 19q r: ·r,L'(: flutoc;za o Guve;olO do Estado do Rio Grande do Norte a contratar e conceder
contragarantia a operação de crédito externo, com o
aval da União, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no valor
equivalente a vinte e quatro milhões de dólares norte-americanos, cujos recursos serão destinados à
--1mpfementaçáo do Projeto de Combate à Pobreza
Rural no Estado do Rio Grande do Norte.
As proposições ficarão sobre a mesa durante
cinco dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, 11, f, do Regimento Interno, combinado com o art. 4° da Resolução n° 37, do Senado
_f~deral.

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1° Secretátio em exercício, Senador Francelina Pereira.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N° 292, DE 1997
Requeiro do Senado, na forma regimental, a
retirada, para revisão, do Projeto de Lei do Senado
n• 60, de 1997, que •torna obrigatório o uso de dispositivo de segurança em tanques e recipientes de
combustíveis líquidos e gasosos•.
Safa das Sessões, 25 de abril de 1997.- lris
Rezende, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) - O
requerimento lido será publicado e incluído em Ordem do Dia, nos termos do disposto no art. 256, §
22, "b", 2, do Regimento Interno.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro
Miranda (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador José
Serra. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir
Andrade. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Francelina Pereira.
S. Exa disporá de 20 minutos para seu pronunciamento.
O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL - MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
sr-s e Srs. Senadores, o diálogo no continente americano, a respeito da integração hemisférica, no âmbito da Área de Livre Comércio das Américas ALGA -, acaba de dar mais um passo importante.
Refiro-me à realização, no Rio de Janeiro, de uma
reunião dos Vice-Ministros de comércio dos 34 países democráticos do Hemisfério, preparatória do en-
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centro ministenal que será realizado em Belo Horizonte, entre os dias 13 e 17 de maio próximo.
Convém lembrar que, na mesma semana, Belo
Horizonte será também sede de uma reunião empresarial, igualmente de abrangência hemisférica, possibilitando a participação do setor privado no esforço
de integração continental. Ao mesmo tempo, será
realizado na capital mineira o Fórum Sindical, com a
participação das lideranças trabalhistas e entidades
de classe, para debater os temas de interesse dos
trabalhadores dos três continentes.
Esse conjunto tripartite é que dará maior representatividade ao chamado Encontro das Américas,
significando mais um marco no caminho da criação
da Área de Uvre Comércio- ALCA.
.
Afinal, Sr. Presidente, os governos estabelecem as diretrizes, mas é fundamentalmente o setor
privado que vai dar conseqüência ao processo de integração, através dos fluxos de comércio e de investimentos entre os diversos pafses jurisdic1onados à
ALCA.
A reunião do Rio de Janeiro, que deu seqüência ao encontro do mesmo nfvel, realizado em fevereiro passado, em Recife, destinou-se a debater um
documento a ser firmado em Belo Horizonte pelos
Ministros de Comércio das Américas, o qual dará a
partida para a grande batalha da integração.
Os Vice-Ministros do Comércio alcançaram um
ponto de vista comum em relação a itens significativos, como: as decisões em Belo Horizonte serão tomadas por consenso; nenhum setor produtivo será
excluído a priori; todas as áreas serão negociadas
simultaneamente e os acordos resultantes farão parte de um único pacote; o texto final será compatível
com a Organização Mundial do Comércio (OMC); os
blocos sub-regionais existentes, como o Mercosul,
serão respeitados; as regras terão origens claras e
previsíveis; o processo de integração terá sua montagem concluída em 2005.
É verdade que, na reunião do Rio de Janeiro,
os Vice- Ministros não chegaram a um acordo sobre
a data do início das negociações, com vistas à liberalização do comércio em nível continental.
Os Estados Unidos e o Canadá insistiram para ~
que os 34 Chefes de Estado anunciassem, em março de 1998, a abertura de uma ampla rodada de negociações, sem definir rumos nem limites. Mas o
Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai, que
constituem o Mercosul, se recusaram a assinar uma
espécie de cheque em branco. Só desejam marcar
uma data para discutir a liberalização de suas eco-
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nomias depois que iorem definidos alguns parâmetros, como os objetivos, os enfoques, a estrutura e
as modalidades de negociação de seus parceiros.
Para superar o impasse, os diplomatas utilizaram a palavra "lançar" -ao invés de "iniciar"- as negociações no primeiro trimestre do próximo ano. A
diferença é sutil: lançar significaria colocar um marco, dar partida, sem compromisso de resultados
imediatos.
Com esse art!f.[cio semãnticg, o documento
aprovado deverá ser submetido à reunião ministerial
de Belo Horizonte, mantendo-se o avanço nas negociações que, naturalmente, tendem a ser trabalhosas. Afinal, efas refléfiião os interesses das nações
industrializadas e das nações em desenvolvimento
envolvidas no processo de integração e que, via de
regra, não coincidem.
Uma proposta do Canadá, formulada em fevereiro, na reunião de Recife, poderá vir a ser considerada no encontro· ministerial de· Belo Horizonte: as
negociações envolvendo todos os temas seriam iniciadas ao mesmo tempo, em março do próximo ano,
mas qualquer país poderá subordinar a negociação
de um tema ao término da discussão de outro. A
nós, brasileiros e, acredito, aos nossos parceiros do
Mercosul, não interessa uma negociação a toque de
caixa.
Em relação ao Brasil, já avançamos mais do
que o suficiente em termos de liberalização comercial. De 1988 a 1995, nossa tarifa média eis importação caiu de 41% para 12,6%, um recorde mundial,
considerado o pequeno período utilizado para a revisão tarifária.
Evidentemente, tal abertura propiciou um acentuado aumento das importações, potencializado pela
expansão da demanda interna, resultante do plano
de estabilização eci:>nõmica, o Plano-Re<il.
A despeito de nossa ampla abertura comercial,
não visualizamos qualquer contrapartida da parte
dos pafses industrializados, tradicionais exportadores para o mercado brasileiro. De fato, produtos brasileiros, como os siderúrgicos e o suco de laranja,
continuam sem acesso ou com acesso limitado no
mercado norte-americano, em decorrência de barreiras comerciais impostas.
Para que o Brasil e os parceiros do Mercosul
possam admitir o ingresso de produtos norte-americanos em seus mercados será neces~ria a eliminação das barreiras não-tarifárias, que impedem ou dificultam a entrada de produtos brasileiros nos Estados Unidos.
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série de dificuld&dGõ..' v ,:.recesso de produção so
Mesmo os seto,es oa indústria nacional com
pode transformar-se em processo de reprodução e
alto potencial exportador sentem dificuldade em
de reprodução ampliada, de crescimento e de decompetir nos mercados dos países desenvolvidos,
senvolvimento se houver o consumo da massa de
em decorrência das políticas protecionistas que estimercadorias produzidas, mas como os trabalhadomulam a imposição de obstáculos ao livre exercício
res não podem consumir, como os trabalhadores
do comércio, inclusive através da imposição do regi-~são alijados, são minimizados em seus salários me de cotas.
são custos que têm que ser reduzidos -, então, é
A integração continental, por envolver econopreciso que outras forças destruidoras se ergam, e o
mias altamente desenvolvidas, como a norte-americapitalismo
acenda a chama do lucro nas indústrias
cana e, de outro lado, nações de economia emerbélieas, nas -indústrias espaciais e nas indústrias imgente, como as dos países do Mercosul, deve ser
produtivas e destrutivas. E são essas indústrias, são
considerada primordialmente em função dos interesesses
setores, são essas atividades que se transforses legítimos dessas nações. Elas precisam de tem-·
maram,
a partir dos anos 30, no centro dinamizador
po para ampliar a escala de produção de suas indo capitalismo. São nessas atividades destrutivas e
dústrias, melhorar a qualidade dos produtos e intenbélicas que se centra, agora, o War & Death, o P&D
sificar o treinamento da mão-de-obra. Afinal, a libe- a pesquisa e o desenvolvimento.
ralização do comércio, para ser justa e ética, deve
E não pensemos que vamos conseguir, através
ocorrer dos dois lado, e nunca de uma forma unilateral, imposta por uma das partes
-ao brilhante trabalho da Embrapa, por exemplo, concorrer nos setores (je pesquisa. Realmente isso é
Estamos convencidos, Sr. Presidente, de que a
impossível. O governo federal dos Estados Unidos
integração hemisférica, no âmbito da ALCA, é irregasta em pesquisa o equivalente ao orçamento da
versível.
França. As pesquisas privadas são financiadas em
Sr. Presidente, Srs. Senadores, esse é o dese68%.
Como se vê, o Brasil não poderá jamais conjo de centenas de milhões de consumidores das 34
correr em matéria de inovação e de invenção com
nações envolvidas, que não querem mais permitir
aquele país. Seremos dominados pela tecnologia
que segmentos de suas populações continuem marflui do centro dinâmico norte-americano.
que
ginalizados e não compartilhem integralmente os beMas, além dessa negatividade, dessa destrutinefícios do crescimento com justiça social.
- _vJdad~. LQrrLK_eynes, o maior economista ortodoxo
Muito obrigado.
deste século, responsável pela revolução keyneO SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) siana, afirma seis vezes: "Duvido que tenhamos
Concedo a palavra ao nobre Senador Laura Camconhecido
um auge duradouro capaz de levar ao
pos.
pleno emprego, exceto durante a guerra•. Ele tem,
V. Ex" dispõe de 20 minutos.
e repete, essa convicção de que é impossível o
O SR. LAURO CAMPOS (Bioco\PT- DF. Procapitalismo conseguir dinamizar-se sem guerras.
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
Penso ser incompatível com a democracia capita- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, fiquei muito
lista, diz ele, que o Governo eleve os seus gastos
satisfeito ao ler no livro do historiador e cientista soa um nível suficiente para demonstrar a minha
cial, um dos maiores em sua área neste século, Eric
tese, exceto durante a guerra, quando a democraHobsbauwn, A Era dos Extremos - o Breve Século
cia é obviamente próxima dos sistemas fascistas e
XX 1914-1991, a afirmativa de que o nosso século
dos sistemas nazistas, que desenvolvem a guerra
só pode ser compreendido se pudermos associar
ao máximo.
sua sobrevivência à realização das guerras.
E no prefácio da primeira edição da tradução
Isso eu escrevi em 1958, numa tese que defende
sua
Teoria Geral para o alemão, Keynes afirma
di em Roma. Quarenta anos depois, vejo repetida,
que
as
suas
idéias têm uma grande afinidade com
por uma das inteligências mais privilegiadas dessa
as idéias do Estado totalitário alemão.
área, a conclusão a que eu havia chegado e escrito.
Roosevelt, ao entender e apoiar essas formulaRealmente, as 76 guenras mundiais, as 346
ções novas - contrariam a idéia do eqúilfbrio econôguerras e revoluções ocorridas a partir de 1740 remico, do mercado livre - que entraram em crise provelam o caráter fanático e destruidor do sistema cafunda a partir dos anos 20, afirma: ·o que estou fapitalista. O capitalismo, ao desenvolver fantasticazendo aqui, nos Estados Unidos, é a mesma coisa
mente a sua capacidade produtiva, esbarra em uma
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que Hitler está fazendo na Alemi:mhà e que Stálin
está fazendo na Rússia".
Que democracia é essa em que o governo democrata de Franklin Delano Roosevelt afirma ser,
em sua prática, em sua ação, idêntico ao governo de
Hitler? Hitler perdeu a guerra, mas ganhou a paz. E
o capitalismo não pôde jamais se desvencilhar de
sua estrutura bélica, de suas despesas espaciais,
que forani ativadas para reabsorver a mão-de-obra
desempregada para evitar o desenvolvimento da
produção de mercadorias.
RooseveH começou a pagar para que os fazendeiros não plantassem, ato que a Suprema Corte julgou inconstitucional. Então, ele passou a pagar para
qué plantassem cactos, uma espécie de produto bé·
lico vegetal. Cactos, que a ninguém serve, que não
precisa de consumidor porque é inconsumível. Assim, o capitalismo se dinamizou.
Em 1943, os Estados Unidos produziram 700
mil carros, contra 5 milhões e 300 mil que haviam
produzido em 1929. A estrutura produtiva, portanto,
havia se transformado.
O PIB é mentiroso, pois contabiliza a destruição e a improdução como se fossem riqueza, como
se fossem produção de mercadorias, de máquinas e
de meios de consumo. Essa contabilização do produto nacional é realmente absurda e, dentro dos padrões vigentes da União Soviética, por exemplo,
eram completamente inaceitáveis. Ali, tal como todos os partidários da Teoria do Valor do Trabalho,
no século passado, só se podem contabilizar produtos, mercadorias, meios de produção e meios de
consumo - coisas úteis para o homem. A destruição
não pode se somar ao resultado das forças produli·
vas. E foi isso que fizeram.
Assim, é óbvio que o produto norte-americano
e o produto dos países capitalistas passam a crescer durante a guerra.
Mas um outro fato é importantfssimo, neste
nosso século, para entendermos os hieróglifos de
nosso mundo.
Nós, subdesenvolvidos, não pudemos e não tf·
nhamos chegado ao estágio em que era necessária
a destruição sistemática, o desvio sistemático de re- ~
cursos para os setores improdutivos e destrutivas.
Tínhamos um horizonte de acumulação muito grande para ser feito ainda após a ~ Guerra Mundial, tí·
nhamos que construir a infra-estrutura, hidrelétricas,
estradas.
Nesse processo de acumulação, o governo de
pafses subdesenvolvidos, como Brasil, Argentina,
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México, Coréia do Sul e África do Sul, passaram a
dedicar grande parte dos recursos existentes a esses setores, preparando a infra-estrutura, e alguns
deles preparando as indústrias de base, como aconteceu no Brasil a partir de 1940, com a instala9ão da
Companhia Siderúrgica Nacional, depois da Alcalis,
da Vale do Rio Doce e de todas essas indústrias que
desenvolvemos aqui para ocupar a agenda e os espaços vazios do nosso processo de acumulação de
capital embrionário.
O processo de acumulação nesta era keynesiana, que entrou em crise há alguns anos, é alimentado pela dívida pública; a moeda deixou de ser ouro
para ser papel moeda inconversível, a fim de que o
governo despótico, nazista, fascista ou dos Estados
Unidos tivesse recursos suficientes para alimentar a
grande produção fanática, mortal, bélica e espacial,
desviando recursos para a improdução e para a destruição.
Pois bem, em 1945, com a mudança das estruturas produtivas, o que fez o governo dos Estados
Unidos, que tinha uma dívida pública produzida durante a guerra equivalente a 120% de sua renda nacional? Passou a encontrar outros compradores,
porque, endividado como se encontrava, não podia
mais se transformar num centro de compras desses
produtos e dessas atividades destrutivas e bélicas.
Com o final da ~ Guerra Mundial, nós, brasileiros, argentinos, mexicanos e, com o Plano Marshall,
a Europa destruída e em reconstrução, tivemos que
comprar aquilo que o governo dos Estados Unidos
não podia comprar, porque estava tamponado pela
dívida pública imensa. Começamos a comprar para
manter o nível de atividade elevado nos Estados
Unidos. Assim, a nossa dívida externa foi-se elevando.
Hoje, algo semelhante ocorre quando ressurgem das tumbas essas idéias fantásticas sobre a
economia neoliberal, que morreu em 1929, na grande crise, que mostrou ser completamente incompatível com a retomada e que provocou um desemprego
que atingiu 44% na Alemanha, em 1932, e mais de
30% nos Estados Unidos, naquele ano. Em 1935, o
desemprego nos Estados Unidos ainda era de 25%.
Naquela ocasião, o desemprego produzido por
essa eficiência maquinizada, por uma acumulação
excessiva de capital e por uma tecnologia que empurra o homem para a falta de emprego. foi enorme.
Mas o governo passou a reempregar em setores bélicos, em setores espaciais, no Tennessee, que é a
área mais improdutiva dos Estados Unidos. "Esses

-------
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Investimentos•, diz Keynes, "não devem ser apenas
parcialmente dissipadores, devem ser totalmente
dissipadores.•
O problema era excesso de produção, acumulação excessiva de capital. Portanto, quando terminou a 2" Guerra Mundial, os anos de 1945 e de 1947
apontaram reduções de 20% e de 42% nesses selares dinamizadores da economia norte-americana. Ficou mais do que óbvio que era preciso transplantar
essa capacidade produtiva, que não poderia voltar
aos níveis dos anos 20, sob pena de provocar uma
outra crise.
Então, o Brasil e a Argentina, qUe já navfarh
aumentado a sua dívida externa para comprar o excedente invendável dos Estados Unidos,. num segundo momento têm que ser as economias hospedeiras, recebendo as indústrias que provocaram a
crise de 1929 na economia capitalista cêntrica. Por
isso, os carros e os bens duráveis foram transplantados para o Brasil, que, com uma economia bem
comportada dentro do processo de-globalização que
ocorreu depois da 2• Guerra Mundial, se inseriu nessa globalização, fornecendo estfmulos, incentivos,
taxas cambiais favorecidas e arrocho salarial para
que esse capital viesse para cá.
Então, as indústrias de carro e de geladeiras
vieram para cá, não porque o Brasil tenha criado as
condições para isso. Não, elas já estavam com a
passagem comprada no bolso e vieram para cá,
como lembra Eugênio Gudin, trazendo US$1 ,00
para cada US$1 ,00 doado pelo Brasil.
Cinqüenta milhões de carros são produzidos
no mundo! O problema é de novo - como sabem
muito bem aqueles que compartilham da-escola da
sobreacumulação de capital no Japão, por exemplo,
Makoto lto e outros - parecido com o de 1929, só
que muito mais grave. São cinqüenta milhões de
carros contra cerca de sete milhões que eram produzidos no mundo em 1929. Agora são cinqüenta milhões!
E o Brasil está diante dessa pletora de dinheiro
que existe no mundo e que não pode ser investido
em selares produtivos. O Brasil se vê diante dessa
articulação da economia de guerra que ocorreu com
a Queda do Muro de Berlim. Se a Nasa fosse privatizada, dois milhões e oitocentos mil trabalhadores
norte-americanos ficariam desempregados. Imagine
se toda a indústria de guerra fosse desativada nos
Estados Unidos! Por isso o governo norfiHimericano, de novo, procura compradores no mundo. A CIA
se transformou em uma agência de localização de
compradores.
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O Brasil já comprou o Sivam da Raytheon,
uma indústria bélica norte-americana: foram
US$1 ,4 bilhão que se transformaram em US$2,7
bilhões, foi o que o Brasil comprou para o Projeto
Sivam. No momen.to em que o mundo se desarma,
o Chile encomenda e compra aviões dos Estados
Unidos; em resposta, o Paraguai e o Peru fazem a
mesma coisa. E a América Latina se prepara, nessa sua situação de miséria e de desemprego, para
se transformar, de novo, em um comprador de armas para socorrer os Estados Unidos, cujos setores têm que ser desativados, porque a dívida pú·onca amef1cana-estã em tomo de OS$5 trilhões.
Como o Governo americano não pode mais continuar comprando, nós temos que comprar em seu
lugar. Comprar não aquelas bugigangas de depois
da Segunda Guerra Mundial, mas comprar armas,
comprar o excedente bélico e espacial norte-americano.
Produzindo 50 milhões de carros por ano, as
grandes indústrias precisam, realmente, de encontrar compradores. Novamente se repete aquilo que
ocorreu nos anos 50. Não foi Juscelino, nem a sua
_inteligência, nem a sua simpatia que atraiu a indús_tria.automobilística e a de duráveis, de televisores, e
a linha branca para o Brasil. Não! Nesse mesmo momento, o transplante foi feito para a Argentina, para
o México, onde não havia Jusoelino; para a Coréia
do Sul, a partir de 1957, onde também não havia
Jusoelino Kubitschek. Portanto, aquela globalização
foi ditada pelos Estados Unidos, e nós tivemos que
nos inserir nela, em obediência aos interesses norteamericanos e do capitalismo cêntrico.
Pois bem, agora a coisa piora. Ao invés de um
dólar brasileiro para um dólar estrangeiro de quem
vem aqui montar as suas indústrias automobilísticas,
o que vemos é um-disparate muito maior. Cada governador quer brincar de ser dono, de ser sediário
de uma indústria automobilística. Minas Gerais, por
eXemplo,- jáestã-ampliando as instalaçõeS-ãaRat.
Em Juiz de Fora se instala a Mercedes-Benz.
Ouvimos aqui, na última terça-feira, o Senador
Osmar Dias mostrar o descalabro que está ocorrendo no Paraná, onde a Renault recebe terrenos, incentivos, empréstimos e doações.
O que que esse capital estrangeiro, que o Governo Federal diz que está atraindo, trouxe realmente para o Brasil? Vejamos o que OCOI'J'&no-Rio Grande do Sul, onde o Governo perdido e fracassado do
Sr. Antônio Britto também quer brincar de possuir

uma montallol'a.
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O Brasil já possui hoje duas ou três montadoras a mais do que os Estados Unidos, e este nosso
Governo desvairado ainda quer aumentar o número
de montadoras no Brasil.
Além dessas a que me referi, vem agora a General Motors, em Gravataí, Rio Grande do Sul. De
acordo com Elia Gaspari, o assentamento dá General Motors - não o assentamento do Movimento dos
Sem-Terra, não o assentamento dos desapossact_o~
-, vai receber, nesta época de dinheiro curto, R$335
milhões, duas vezes o total dos investimentos do Rio
Grande do Sul em 1996. Tudo isso para: assentara
General Motors! E o que traz a General Motors para
o Brasil? Absolutamente nada. Quais os seus oe_Qmpromissos? Compromissos mínimos, como podemos
ver nesse artigo tão bem escrito pelo jornalista Elia
Gaspari. O Governador do Estado espera que disso
resulte a produção de 180 mil automóveis por ano; a
General Motors desmente esse número; fala ern___12_0
mil em 1999, sem compromisso. O Sr. Antônio Britto
promete a criação de 200 mil empregos diretos e indiretos; a General Motors só se compromete com
seus 1.300 postos de trabalho. Trezentos e trinta e
cinco milhões de reais para criar 1.300 postos de
trabalho. A engenharia financeira do assentamento,
conhecida por conta de uma liminar da Justiça gaúcha, é um pouco complicada, mas pode ser resumida no seguinte.
O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) (Fazendo soar a campainha.)- O tempo de V. Ex• já
se esgotou.
O SR. LAURO CAMPOS - Já estou concluindo, Sr. Presidente.
Esse descalabro, capitaneado pelo Governador
Antônio Britto, no Rio Grande do Sul, encontra-se repetido também no Rio de Janeiro, quando o Governador Marcello Alencar se oferece para ser sócio, ou
seja, para começar a estatizar a empresa que S. Ex•
pretende montar e assentar no seu Estado~JuLz__çl_e.
Fora, a Mercedes-Benz; Rio de Janeiro se transformando em sócio e, portanto, estatizando a empresa
que vai se instalar lá, estatizando em plena fase de
desestatização e doação. O Sr. Marcello Al~ng3.r_(;Q
meça a reestatizar, transformando o Estado do Rio
de Janeiro em sócio dessa empresa que será montada lá. Isso, além da doação de terrenos, além de
20 anos de isenção tributária.
E onde teremos mercado para colocar essa
"carraria" que será montada no Brasil? E apenª~
montada, porque partes, peças e componentes serão importados; no Rio Grande do Sul, até carros es-
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trangeiros pode:ão sm 1.-nportados pela General MoIom. A General Motors tem o direito garantido, assegurado pelo Sr. Britto, de importar carros, ela, que
seria uma montadora! E não se compromete com
nada, apenas com a passivei cnaçaoain~300 oportunidades de emprego.
Na ocasião em que foi aprovado, nestas Casas
do Congresso, o Projeto Sivam, o Presidente Fernando Henrique Cardoso telefonou para o Presidente Clinton, dizendo que a aprovação desse Projeto,
no valor de US$1,340 bilhão e que passou agora
para US$2,7 bilhões, iria criar 20 mil empregos novos nos Estados Unidos. O Brasil cria 20 mil empregos novos nos Estados Unidos e oferece estrmulos,
íncenfívos-;-·doações fiscais e cambiais, etc. para as
empresas estrangeiras virem aqui empregar no Rio
Grande do Sul 1.300 trabalhadores apenas.
É lamentável, Sr. Presidente, que não tenhamos consciência do processo de globalização e de
suas transformações.· Portanto, as ·agruras·lerão de
aumentar, a cnse teraaese·a.p-rofunaar para que a
consciência crítiC<i-sulfa. A nossa ínserção na globalização é dependente, criminosa, e vai realmente aumentar o sücafeà.rnento ·que já eStamos vendo, as
fa]encias de pequenas. médias montadoras e empresas orasileíias: o-aesemprego atingiu 15% da
Grande São Paulo, de acorâo com os ulfimos·aaaas.·
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Lauro Campos, o Sr. Leomar Quintanilha deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Çom _a palavra, por cinco minutos, para uma comunicação ir.adiável, o Senador Ademir Andrade, após
_()_CJUe entraremq:; r~aQrdem_dQ_Dia,
O 'SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB-PA.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
..orador.} - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
gostaria de comunicar a este Plenário que, ontem,
realizamos, no Ministério Extraordinário de Polftica
Fundiária, talvez a décima reunião para tratar da de..sapropriação da antiga Fazenda Bradesco, que tem
o nome Tainá-Rekã.
Há cerca de um ano e meio, estivemos no Ministério Extraordinário ae Política Funâiária apresentando toda a documentação e todas as condições
péora a desapropriação dessa fazenda. É uma fazenda de 63 mil hectares, no sul do Pará, mais especialmente no Município de Conceição do Araguaia.
Após tantas idas e vindas, estamos vendo ser con-
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cretizado o sonho de uma grande parcela de famílias do Sul do Pará.
Pelo que sei, é a primeira vez que o Ministério
de Polftica Fundiária desapropria uma área antes
que ela venha a ser ocupada. É bem verdade que,
recentemente, já se formou, na entrada dessa fazenda, um acampamento onde estão 600 famílias, evidentemente, passando as maiores dificuldades.
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ceu em outros casos no sui do Pará, quando o Incra
desapropriou terras. e proprietários de médio porte,
donos de comércio local terminaram ocupando a
área, tirando a vei. daqueles que realmente são trabalhadores rurais.

Quero deixar registrado, nos Anais do Senado, o Relatório da reunião que foi realizada ontem,
explicando todo!>_ Qª- passos. que estão sendo dados. Quero me congratular, desta vez, com o MiAo longo desse processo de negociação, ale- __nistério de Política Fundiária por estar antecipangando dificuldades com a documentaÇa6, ó Governo
do-se ao fato da invasão, embora isso se tenha
dado em função de todo um processo de pressão.
desapropriou apenas 26 mil hectares dessa fazenda,
que tem 63 mil hectares. Mas a entrada da fazenda
E quero dizer, inclusive, que 0 proprietário está
disposto, de toda forma possível, a negociar, está
permanece de posse do proprietário. Portanto, os
acampad?s não podem penetrar na área. Na v~rdainteressado em negociar. Ele já não agüenta mais
~e. s~ f01 assmado o_ decr~to de d~saprc;r:rnaçao. A __ aquela situação de pressão, embora ainda mantenha na fazenda um grupo de seguranças, para
lmlssao na posse esta prev1sta, _apos a avaf1açao aa
refenda fazenda._parao !mal de JUnho.
.
não permitir a ocupação antes que a negociação e
. .
. ..
Venho aqu1 registrar a m1nha alegna de ver
que, finalmente, o Ministério de Política Fundiária
o processo de desapropnaçao sejam definitivaantecipou-se ao fato das invasões, como já disse,
mente resolvtdos.
. .
. .
.
pela primeira vez. Mas vim também pedir que 0 Mi. Gostana_ de so1tc1tar ao M1mstro que aJa_ co_m
nistério seja eficiente na sua ação. o desP.jo de toraptdez e eflctêncta, para que essa desapropnaçao
dos os políticos da região, o desejo do movimento
nã() venha a ser mél.is um problema no sul do nosso
social organizado, da CPT, do Sindicato dos TrabaEstado.
O Sindicato está tomando todas as providênlhadores Rurais de Conceição do Araguaia é de que
a área seja totalmente desapropriada e que lá se imcias para definir as 1.200 famílias que serão assenplante um projeto quase que de propriedade coletitadas nesta única propriedade. Espero que, de agora em diante, o Ministério aja desta forma, anteciva, diferente de tudo .o que foi feito até agora. Na Fazenda Bradesco, extste uma grande mira-estrutura
pando-se às invasões, buscando área para assentar
que perm1te que se dese~volva um projete:_ baseado
pessoas ao invés de esperar que elas invadam a
.
em estudos, com def1mçao de preservaçao, enftm,
.
uma série de coisas extremamente importantes.
área para, depois, r~solver o problema.
Solicito ao Ministério que seja eficiente e rápido
. Era esse o regtstro que gostana de fazer. Mutto
obngado.
na sua ação; ·ele já se comprometeu em desaproDOCUMENTOS A QUE SE REFERE
priar mais 12 mil hectares, cuja documentação está
O SR. SENADOR ADEM/R ANDRADE EM
legal.
Ontem, estavam presentes à reunião o PresiSEU PRONUNCIAMENTO:
dente do lterpa - Instituto de Terras do Pará, repreRELATO DA REUNIÃO NO INCRA (BRASÍUA)
sentando a pessoa do Governador do Estado, vários
EM 24-4·97 SOBRE A SITUAÇÃO DA FAZENDA BRADESCO
Deputados, eu, minha Assessoria e várias pessoas
EM CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA (PA)
do Ministério. Estamos muito apreensivos com a
possibilidade de que pessoas não-clientes da reforEm 24-4-97. estiveram reunidos, das 11:30 às 13:15h na
ma agrária, como madeireiros e médios empreSários
sala do Diretor Adjunto de Recursos Fundlártos em Brasma. para
de outras áreas, possam querer invadir a área, satratar da questão da Fazenda Tainá·Rekã (antiga Bradesco) as
bendo que a mesma está em processo de desaproseguintes pessoas:
priação. Como eu já disse, foi assinado o decreto de
1 - Edmilson Soares - Diretor Adjunto de Recursos Fundiários do
desapropriação de 26 mil hectares e, mais tarde,
Incra
será assinado para mais 12 mil; o restante está sen2 - Vera Azevedo ·- Assessora do Departamento de ConftHos
do negociado entre o Govemo do Estado e o MinisAgrários
tério, para também entrar no processo de desapropriação.
3..: Rinialdo Ba.rata - PreSidente do -ITEFIPA(Irlstitlrto de Terras
Há muita preocupação de
do Pará)
more, permitindo a entrada de 1
4- Senador Ademir Andrade (PSB·PA)
nada a ver com a reforma agr
5- Dep. Federal Paulo Rocha (PT-PA)
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6- Dep. Federal Geraldo Pastana (PT·PA)
7- Airton Faleiro- Diretor da CONTAG

6) Conclusões

8 - Nicinha- Assessora da CONT AG

suas preocupações às autoridades do Incra e alertaram quanto à

--Todos os participantes da reunião manifestaram todas as

9- Domingos Pereira da Silva- Trabalhador Rural Sem-Terra

necessidade. de se

10- Antônio Pereira de Souza- Trabalhador RuralS_ern·_Ierr"

vindicações sejam atendidas. O Incra manife~ou estar consciente

11 - Alfredo Figueiredo Júnior - Assessor Par1amentar do San.
Ademir Andrade

estabel~er

um prazo

pa~

que todas as rei·

_d<!_ que todas as medidas acima sejam executadas num cronogra-

12- Sílvio Artur Pereira- Assessor Parlamentar do Ministério da

ma segi.IJQ,_cl_arQ.~ _sem ~Qmqr-ªs gu ~~~~se~~~'--_
- Entreta_nto pennanece o risco de ocorrer confti1os, ante a

Política Fundiária

possibilidade de que bandoleiros e funcionários

Foram discutidos os seguintes aspectos, com os respetivos
resultados:

ligadas a madeireiros e oportunistas tentem entrar na área. É pre-

1) Desapropriação total da Área
- O Governo Federal tem disposiçâo para a desapropriação total da área e está estudando formas de concretizar isto, jiJI"!-:.
lamente com o lterpa. A forma de efetuar a desapropri_ação total

será definida nas próximas semanas, quando será decidido como
proceder quan1o aos lotes com titulas provisórios.

- Será feita a desapropriação de aproximadamente mais

12 mil hectares, que correspondem a áreas também com título
definitivo e que não haViam sido contempladas naquele primeiro

decreto.

- A vistoria e a avaliação dos pnmeiros 26 mil mais os 12
mü (total de 38 mil hectares) está sendo feita neste period_o, _S_<t:

gundo informações do Dr. Edmilson. A imíssão na posse poderá
ser feita até o final de junho/97, se o cronograma de ações e providênc~as

for cumprido conforme previsto.

2) Guarda da Área

ela venha a ser destinada exclusivamente para os verdadeiros

cjsQ_que_o G~emo Federal e o Governo do Estado dêem proteposse e o inicio do assentamento dos trabalhadores sem-terra.
Brastlia!DF. 24 de abril de 1997.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- 08enhor P~~iqente _da _R~úblic;a ~ ~ Cof1gresso Nacional a Medida Provisória n• 1.480-29, adotada em 15 de abril de 1997 e publicada no dia 16 oo
mesmo mês e ano, que 'altera dispositivos das Leis n"s
a.112, de 11 de dezembro de 1990, e 8.911, de 11 de
julho de .1994, para instituir os Décimos Incorporados, e
dá outras proVidências'.
De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos dps §§ 4° e 5° do art. 2• da
Resolução n• 1/89-CN, fica assim constituída a
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes

PFL

clientes da Reforma Agrária, a partir da relaçâo de sem-terras ca·
dastrados pelo STR de Conceiçâo do Araguaia.

- Ha

disposiçâo do proprietário de dialogar co;n os traba·

José Bianco
Vilson Kleinübing

José Alves
Francelina Pereira

lhadores sem-terra para definir formas de que esta fase de transt-

-PMDB

çâo transcorra sem incidentes ou violência.

3) Cestas Básicas para os Sem-Terra
- O STR deve requerer ao Incra em Conceiçâo do Ara·

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Canos Bezerra
PSDB

gua1a e em Marabá o fornecimento de alimentação para os acampados e fornecer, como base, a relaçâo de cadastrados. O Incra
providenciará junto à Comunidade Solidária o fornecimento da ali·
mentaçâo.

Jefferson Péres
Bloco Oposição

Lúdio Coelho
(PT/PDTIPSBIPPS)

4) Extração de Madeira
- Segundo Ronaldo Barata, a madeira está sendo retirada

5) Assentamento

PTB
Emília Fernandes

o projeto de ocupação diferenciada será definida em estu-

Titulares

dos dos quais participarão também a Contag, STR, lterpa, Sagri e

Suplentes

PFL

outras entidades governamentais e não-governamentais ligadas à
agricultura e à questão fundiária.

Valmir Campelo
DEPUTADOS

- O Incra pretende fazer um assentamento modelo na Bra·
desco.

Sebastião Rocha

José Eduardo Outra

pelo próprio proprietário que tem projeto de manejo aprovado pelo
lbama, Mas esta questão poderá ser negociada hoje à tarde.

outras pessoas

ção à área até resolver totalmente a questão, com a !missão na

-O Incra reconhece que os trabalhadores ruraís são elementos fundamentais para continuar guardando a área para que

e

Manoel Castro

Átila Uns
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Maurício Najar

Augusto Viveiros

Bloco (PMDB/PSD/PSL)
zaire Rezende
Marcos Uma

Nestor Duarte
Orcino Gonçalves
PSDB

Aécio Neves

Adroaldo Streck
Bloco (PT/PDTIPC do B)

José Machado

Neiva Moreira
PTB

Vicente Cascione

Nelson Marquezelli

De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário pé!Ia a tramitação da matéria:
Dia 25-4-97 -designação da Comissão Mista
Dia 28-4-97- instalação da Comissão Mista
Até 21-4-97 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade
Até 30-4-97 - prazo final da Comissão Mista
Até 15-5-97- prazo no Congresso Nacional
Será feita a devida comunicação à Cãmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)-
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Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Leomar
Quintanilha.
.São lidas as seguintes:
EMENDA N° 1-PLEN
Dê-se ao§ 6° do art. 14 da Constituição Federal a seguinte redação:
"Art. 14..................................................
§ 6° Para concorrerem aos mesmos ou
a outros cargos, os Governadores de Estado, do Distrito Federal e os Prefeitos devem
renunciar aos respectivos mandatos até seis
meses antes do pleito.·
_Justificação

Entendemos que o instituto da reeleição é, em
tese, motivador de bons governos.
Entendemos, entretanto, também, que ele
pode ser injusto e perigoso quando não vier acom-panhado de critérios de desincompatibilização, uma
vez que esse é um princípio politico do normal e le~g1tirr1opfoeésso sucessorTo Cõnfra abusos do éxercí~
cio da função, na hipótese de utilização da máquina
-=a:âministrathlaà âisposiçaoaosgovemantés~--- --Por essa razão, propomos a desincompatibili----zação
para governadores e prefeitos que pretendarT1
Passa-se à
concorrer a outro ou ao mesmo cargo.
ORDEM DO DIA
No caso de reeleição para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, entendemos
Item 1:
que, a nível federal, há mecanismos de controle e
fiscalização mais eficazes por parte dos órgãos instiPrimeiro dia de discussão, em primeiro
tucionais, sem mencionar os exercidos pela mídia e
turno, da Proposta de Emenda à Constituipelo povo.
ção n• 4, de 1997 (n• 1/95, na Câmara dos
São essas as razões que nos levam a apresenDeputados), que dá nova redação ao parátar a presente Emenâa.
grafo 5° do art. 14; ao caput do art. 28; ao ·
Sala das Sessões, 25 de abril de 1997. - Lucíinciso 11 do art. 29; ao caput do art. 77; e ao
dio Portella - Júlio Campos - Jonas Pinheiro art. 82 da Constituição Federal (reeleição),
~José Blanco - Jefferson Péres - Levy Dias - Ertendo
Parecer favorável sob n• 127, de 1997,
da Comissão de Constituição, Justiça-e Cidadania, vencidos os Senadores Antonio
Carlos Valadares e Josaphat Marinho, e, em
separado, José Eduardo Outra.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 358 do Regimento Interno, a matéria constará da Ordem do Dia, durante
cinco dias úteis consecutivos, em fase de discussão,
quando poderão ser oferecidas emendas, assinadas
por um terço, no mínimo, da composição do Senado.
Transcorre, hoje, assim, o primeiro dia.

nancles Amorim - Epitacio cafeteira - José Agripi. no - Antonio Carlos Valadares - Romeu Turna Marluce Pinto - Roberto Requião - Sebastião Rocha - Ademir Andrade - Jader Barbalho - Lauro
Campos - Nabor Júnior - Emllia Fernandes - José
Fogaça - Carlos Bezerra - José Alves - Eduardo
Suplicy - Benedita da Silva - Gilvam Borges José Eduardo OUtra - Abdias Nascimento.

EMENDA N° 2-PERANTE A CCJ
Acrescente-se, à Proposta de Emenda à Constituição n• 4, de 1997, o seguinte artigo, renumerando-se o atual art. 2°:
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dos cidadãos, ou seja, existem temas que lhes dizem respeito diretamente. Logo, é justificável, legal
e constitucionalmente, que a sociedade possa decidir sobre esses temas.
Pelo exposto, apresentamos aos nossos ilustres pares a nossa Emenda-à PEC n• 4/97, no sentido de atribuir ao povo brasileiro a oportunidade e a
capacidade de ratificar ou não a vontade dos seus
representantes no Congresso Nacional. É sempre
conveniente relembrar a legitimidade do instituto do
referendo. A constituição de 1988 dispõe.
•Art._1·L AJ>ob_el'élnia_ popular será
exercida pelo sufrágio universal e pelo voto
direto e secreto, com valor igual para todos,
A história constitucional brasileira tem mostrae, nós-termos-da lei, mediante:
do, inequivocamente, sua rejeição à tese da reeleiI - plebiscito;
ção para os cargos do Executivo, em to_c:los Q~ !J?J.JS
11 - referendo;
níveis. As Constituições de 1891, 1934, 1946, 19!)7
IIIa iniciativa popular."
e 1988, expressam, claramente, os critérios de ineleComo primeiro signatário desta proposição, esgibilidade para os cargos do Executivo. Igualmente,
clareço que minha posição prévia era que este aspor ocasião da Revisão Constitucional de 19EI3, fo_i
sunto, por sua amplitude e penetração, deveria ter
levantada a hipótese da reeleição. Novamente, esta
sido submetido, inicialmente, ao julgo popular, atrafoi derrotada, inclusive com os votos contrários de
vés de plebiscito. Contudo, por motivos de natureza
muitos que hoje advogam a tese.
processual legislativa, entendeu-se que tal procediPor um raciocínio imediato, mas não simplista,
mento, por suas inerentes dificuldades operacionais e
conclui-se que, sobre o tema, há reservas. Os fresua concomitante _agf'eciação _legislativa, geraria uma
espécie de auto-obstrução -ao tema nos-traoalhos dO
qüentes questionamentos levantados sobre !Tl_élllo'E!I'§acongresso Nac1ona1. ue tal torma, de maneira satlstação de recursos públicos, do empenho circunstancial
tória, porém não plena, optei por, ao menos, manter a
de governantes, às vésperas de um pleito, para mosprerrogativa da apreciação popular pelo referendo, instrar um atMsmo muitas vezes irreal e atípico; o uso
trumento finalizador, cuja apreciação flui nas Casas
desregrado e obscuro da divulgação cje at0snQll"llélis
-Legislativas e, que de forma alguma cria impedimentos
do exercício da govem_ança que pode ser confundida
em seu curso no poder legiferante.
com a propaganda eleitoral, tudo isso justifica e susNão obstante ser inusual, até o momento, tratenta a ressalva do povo e a conseqüente proibição
ta-se
de mecanismo essencial à nossa democracia
constitucional do instituto da reeleição.
plena. O cidadão e o Congresso Nacional, decidindo
Ora, novamente o Congresso se debruça sobre
sobre o que lhes afeta mais diretamente. Ademais,
o polêmico tema. A Proposta de Emenda-à-consticom
o referendo, dirime-se, vez por todas, as dúvituição n• 4, de 1997, aprovada na Câmara dos Dedas quanto ao respaldo à tese da reeleição no seio
putados e, agora, sob o exame do Senado reconduz
da sociedade.
à discussão da reeleição em todos os seus níveis,
Sala das Comissões, 5 de março de 1997. do Presidente da República ao Prefeito Municipal,
Senador Pedro Simon - Gerson camata - Levy
inclusive seus substitutos ou sucessores, prescindinDias --Onofre aulnan- MauroMirarida- Gllvam
do de prazo de desincompatibilização do cargo ocuBorges - Jefferson Péres - Roberto Freire - Rapado e, também, por entendimento, a reeleição por
mez Tebet - Ney Suassuna - Jáder Barbalho uma única e subseqüente vez.
A Constituição de 1988 consagra, em nossa ~ João França - José Fogaça - Júnla Marlse democracia, o poder legiferante indireto. Entretanto,
Coutinho Jorge - Humberto Lueena - Antonio
carlos Valadares- Marluce Pinto- Josaphat Maela ressalva instrumentos diretos como o plebiscito e
rinho .:... lris Rezende - Eduardo -Suplicy - JoSé
o referendu, como expressões da soberania popular.
O entendimento do legislador constituinte de resEduardo Outra - Epitácio Cafeteira - Ademir Anguardar ao povo um poder derivado motivou-se por
drade - João Rocha - L.auro CamjJo~- lúcio AJ:.
considerar que podem existir questões que são inexcântara - Osmar Dias - Fernando Bezerra - Júlio
purgáveis do crivo e do julgamento ma.js irnecJiª'os_ ~illpos- Benedita da Silva.
"Art. 2° Noventa dias após a promulgação desta Emenda Constitucional, o eleitorado decidirá, através de referendo, pela aceitação ou não do dispositivo da reeleição estabelecido no parágrafo 52 do art. 14.
§ 1 Será assegurada gratuidade na livre divulgação do disposto no caput, através dos meios de comunicação de massa
cessionários de serviços públicos.
§ 2" O Tribunal Superior Eleitoral, pomulgado esta Emenda Constitucional, expedirá as normas regulamentadoras deste artigo.
Justificação

°

--------------------------------
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães)
- Em discussão a proposta e as emendas, em primeiro

turno.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra. pela ordem, ao Senador José
Eduardo Dutra.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PT-SE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
V. Ex" cumpriu fielmente o Regimento desta Casa, no
que diz respeito à tramitação de proposta de emenda
constitucional. A matéria foi votada na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania: decorreu o prazo de
cinco dias após a: sua-publicação, após o qual a matéria
pode ser inserida em Ordem do Dia; e foi pautada durante cinco dias consecutivos para a discussão.
Sr. Presidente, neste momento, a falta de quorum
é evidente. Além disso, supõe-se que, já que estamos
em processo de processo, esteja presente o relator da
matéria, e S. Ex" não está presente. Então, em virtude
da evidente falta de quorum, apesar de ser uma sessão
deliberativa, embora não o seja para estabelecer votação e sim discussão, solicito que a sessão seja encerrada, na medida em que não temos quorum nem para
discussão. Portanto, esta sessão não pode ser contada
como uma das sessões onde houve discussão.
O SR. PRESIDENTE (Antomo Carlos Magalhães)
- Não posso amparar a questão de ordem de V. Ex",
oue não está amparada no Regimento.
A matéria está em discussão. Há número para discussão, como tem havido sempre número para discussão, inclusive para prosseguir a sessão, quandO bá apenas quatro Senadores. V. Ex" tem estado muitas vezes
na tribuna discutindo o assunto com Três;-quatro se-na-dores. Daí por que continuará em discussão a matéria, e
vai continuar em discussão per cinco dias consecutivos.
Lamento não atender V. Ex".
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Aí já não posso mais tratar dessa questão de ordem.
Ex" passe a outra questão de ordem.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Eu levantei
pela ordem.

v.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O pela ordem já está resolvido.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Então, agora
vou fazer urna questão de ordem.
O Regimento prevê quatro Senadores presentes
na Casa para a abertura da sessão. A se§São foiaberta,
isso tem acontecido. sempre. O Reqimento não prevê o

número de Senadores necessários para que haja
um discurso na Casa.
Ago-ra, -estamos em urna sessão deliberativa, que
será contada como sessão para discussão da matéria
-da reeleição.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Já está senç:to contada.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- j;Qquj:lrQ~ir
verificação de quorum, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
-Já há quorum para a sessão. Tem três, seis, nove,
doze Senadores.
- O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente,
não há quorum.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
~Há quorum e eu não vou discutir com V. Ex", descul··pe.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente,
o quorum é maioria.
-o SR. PREsiDENTE (Antonio cart6s Magalhães)
-~Não, senhor.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Sr. Presidente,
não há quorum.
O SR. PRESIDI:NTE (Antonio Cartas Magalhães)
-Há quorum, e eu não vou discutir com V. Ex'. Desculpe, mas não vou discutir.
Q!:)fl. .JOSÉ EDUARDO OUTRA- Sr. Presidente.
o quorum é maioria. Não há quorum!
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
- Não senhor, o quorum é maioria para votar, e V. Ex"
já é parlamentar há dois anos.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente,
rnaiolia para votar, mas se esta sessão está sendo contada como sessão deliberativa para discussão, se não
tem quorum
a i:lfscusSã.6, Sr. Presidente...
-Quero registrar o segUlrile: o Presidente cumpriu o
Regimento. Agora, se à Maioria interessa que esta sessão conte para efeito de discussão da reeleição, a obrigação é estar presente a Maioria. A falta de quorum é
evidente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-..Existe_quorum, e a sessão vai prosseguir.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Não ex,ste
quorum.
- - Eu peço verificação de quorum e peço o apoiamente de três Srs. Senadores para que seja feita a verificação.
· -

Pa:ra-

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
...: Não posso atender V. Ex". V. Ex" não pode desrespeilar o Regimento.
O -SR~ JOSÉ EDUARDO OUTRA - Como é que
não POde atender. Sr. Presi::Jente?
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Não pode V. Ex" dialogar com a Mesa.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Peço verifiCação de quorum e não aceito grito! Sou Senador como
~~
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães.
Fazendo soar a campainha) - A Taquigrafia nãopode
pegar nenhuma palavra do Senador José Eduardo OuIra. Tem que ter respeito. Não use seus métodos arbitrários aqui. A Mesa não vai aceitar.

(Tumulto no plenário)
0 SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Não pode V.

Ex" tirar as minhas palavras da Taquigrafia, sou tão Senador quanto V. Ex".

Abril 1997

O SR. JOSf EuüARDO D'JTRA ·- O número do
artigo... a obrigação não é minha!
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- É como se faz questão de ordem. É obrigação de v.
Ex"s~
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - O Regimento
prevê, que durante a sessão, qualquer Senador pode
pedir verificação de quorum, desde que tenha o apoiamento de três Srs. Senadores.
Estou pedindOvénticáÇão dé quorum e estou solicitando à Mesa..
-__ ~ ~R. PRESIDEJilTE (Antonio Cartos Magalhães)
- Pode V. Ex" pedir verificação de quorum para a vOta---ção.

Quando voltar a sessão, eu volto a falar.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- ... e estou soli0 SR. PRESIDEJilTE (Antonio Carlos MágaJhães)
citando à Mesa que pergunte se existem três Srs. Sena-Não volta, não!
dores no plenário que apóiam a verificação de quorum
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Votto sim!
que estou fazendo. Não estou questionando o fato de
Volto sim! Estou pedindo verificação de quorum e peço
que a sessão possa cOntinuar com quatro Srs. Senadoo apoiamento de três Srs. Senadores. Não há quorum
res, desde que não haja pedido de verificação de qU<>
nesta sessão!
_rum.
O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente,
Agora esta é uma sessão deliberativa que poderá
howe uma questão de ordem, e quero contraditá-la
contar ou não entre as cinco sessões necessárias para
O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães)
que a matéria possa entrar em regime de votação. Na
-Com a palavra o nobre Senador Bernardo Cabral.
medida em que é uma sessão deliberatiVa e que irá
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Para
contar como prázo de tramitação
matéria, estou pecontraditar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
dindo verificação de quorum e estou solicitando que V.
com o maior respeito que tenho pessoalmente ao SenaEx" solicite do plenário se há três Senadores que
apóiam o meu pedido.
dor José Eduardo Outra, é preciso ficar registrado na
contradita que o§ 4° do art. 155 é de uma clareza meriO SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães)
diana.
-- Não posso submeter a sua questão de ordem, porque
"§ 4° Em qualquer fase da sessão, estannão é regimentaL Não submeto ao Plenário nada que
do em plenário menos de um vigésimo da comseja contra o Regimento.
posição da Casa" {o que não é caso), •o PresiContinua em discussão.
dente suspenderá a sessão, fazendo acionar as
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, eu qU<;!ria discutir.
campainhas durante dez minutos, e se, ao fim
desse prazo, permanecer a inexistência de núO SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
mero, a sessão será encerrada."
- Concedo a palavra ao nobre Senador José Eduardo
É evidente que V. Ex" não pode encerrar a sessão,
Outra, para ciscutir.
porque contrariaria frontalmente o Regimento da
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. PresidenPor essa razão, Sr. Presidente, a contradita está
te; eu nãó pedi· a palavra para discutir. Estou dizendo
qUE: gostaria de discutir a matéria, mas tenho uma dúvifeita, e peço que V. Ex" decida a questão de ordem, levando em conta a minha contracita
da relativa ao parecer do nobre Relator e gostaria de ouO SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
vir S. Ex-.
-A Mesa, em função do arl. 304 do Regimento, quando
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carios Magalhães)
não há inclusiVe matéria em vOtaÇão e há número-para · Ex- terá todas as explicações do Relator na última
sessão das discussões, de acordo com o Regimen1o.
a discussão, que é o caso, prossegue à discussão da
matéria
.
__ _O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi0 SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Sr. Pr~ndente, o que está em jogo, e V. Ex• teQ1 leito queste, o nobre Senador Bernardo Cabral...
tão de registrar isso no seu mandato, é a instituição.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Cita V. EJ<;~ qual artigo?
-É o que eu estou fazendo.

cta

casa.

..:..-v.
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O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Esta sessão não pode ser contada, não pode fiqurar como
uma sessão de discussão da reeleição. na rnedlda
em que a falta de quorum é evidente e que o Relator da matéria não está presente à sessão, independentemente de filigranas regimentais. Insisto que
estou certo no Regimento, insisto que qualquer Senador tem o direito de pedir verificação de quorum
durante a sessão e insisto que V. Ex" pergunte se há
três Senadores em plenário que apóiam o rneu pedido de verificação.
O que está em jogo neste momento, Sr. Presidente, não é o interesse do Governo em que a matéria da reeleição seja votada o mais rápido possNél.
O que está em jogo é a imagem da instituição. l~ão
há quorum nesta sessão para que seja discutida a
matéria relativa à reeleição.
Insisto, Sr. Presidente, no meu pedido de verificação, e que V. Ex" consulte o Plenário se existem
três Senadores que apóiam o rneu pedido de verificação?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Não posso atender solicitações anti-regimentais.
De modo que não atenderei à solicitação de V. Ex",
porque já é um assunto vencido. Daí por que prossegue a discussão da Proposta de Emenda à Constituição.
Continua em discussão. (Pausa.)
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA ·- Sr. Presidente, não é assunto vencido.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
-V. Ex" quer discutir a matéria?
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Eu não ouero
discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
-Se nenhum Senador deseja discutir a matéria ..
O SR. JOSÉ EDUARDO Dl1TRA - Gostaria de
discutir a matéria com o relator, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
- Permita-me, mas V. Ex" não pode dialogar com a

Mesa
O SR. JOSÉ EDUARDO DlJTRA - V. E.'t" é que

está áalogando comigo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)

-V. Ex" não pode dialogar com a Mesa.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - f'õu pedi F.
palavra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Não. V. Ex0 já acabou os seus 5 minutos. duas vezes.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - t::ntão.
peço a palavra, como líder.
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O SR. PRESiDi:~<..: (Ar,tonio Carias Magalhães)
- Não pode, agora, na fase de di~ussão. Quando
termina(, 1{, Ex 0 falará como líder.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Não. O líder pode pedir a palavra em qualquer parte da ses. são, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Gartos Magalhães)
-~·-V .. Ex0 não pode interromper a discussão. Após a
discussão, V. Ex0 terá preferência como líder, para
que a Casa possa ouvi-lo.
Então, está- ém discussão. (Pausa.)
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi•.!ente, peço a palavra, como líder.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
--V. Ex0 será atendido após a discussão.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, o líder pode pedir a palavra em qualquer momento da sessão.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
-Algum Senador quer discutir a matéria?
O SR. WALOECK ORNELAS- Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
-Sobre a Proposta de Emenda à Constituição?
O SR. WALOECK ORNELAS - Sim, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
-Tem a palavra o Senador Wafdeck Omelas.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palaVra; com() lidei.
----- -0 Sff.-PRESIDENrE(AntóniO CartosMagafhães)
-Tem a palavra o "Senador Waldeék O melas.
(Tumulto no plenário)
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL-BA. Para
discutir. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, o
Senado Federal começa a discutir..
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra, como líder. Um líder tem direito de pedir a palavra em qualquer fase da sessão.
O SR. PRESIO):NTE (p,ntonio Gartos Magalhães)
--V. Ex" respeite a Mesa.
O SR. JOSÉ -EDUARDO OUTRA - V. Ex" é
quem está desrespeitando o Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Gartos Magalhães)
-V. Ex" respeite a Mesa.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Eu respeito
a Mesa, mas exijo também que a Mesa respeite o
Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Desliguem o microfone. A Taquigrafia não registrará
nenhuma palavra do Senador José Eduardo Outra.
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O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Não vou
O SR. PAESIDEr-ITE (Antonio Carlos Magalhães)
me calar com gritos, Sr. Presidente. O líder tem di·
-Permita-me V. Ex•, não quero aplicar o Regimento
em V. Ex•, terei que adverti-lo, depois terei que pedir
reito de pedir a palavra em qualquer momento da
~que V~ Ex4 deixe a sessão, para cumprir o Regimensessão.
(Tumulto no plenário)
to, o que seria extremamente desagradável para
O SR. PRESIDEr-ITE (Antonio Carlos Magalhães)
Mesa. E não quero fazer isso com V. Ex".
-Há orador na tribuna, Senador.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Sr. Presiden0 SR. WALDECK CANELAS (PFL -BA. Para
te, peço a palavra pela ordem ou permita-me um
aparte, nobre Senador Waldeck Omelas, que me padiscutir) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 0
Senado começa a discutir hoje uma importante
rece ser quem está com a palavra .
. emenda constitucional, que está fadada a assegurar
O SR. PRESIDEr-ITE (Antônio Garlos Magalhães)
a continuidade do processo de reformas por que
- Quem está com a palavra é o Senador Waldeck
passa o nosso País.
Ornelas, para discutir, e vai continuar a discussão.
(Tumulto. Senador José Eduardo Outra contiSe for uma questão de ordem sobre a sessão...
nua-falando em paralelo.)
O SR. CARLOS PATROCÍNIO- É uma quesEstamos no processo de discussão da ementão de ordem sobre a sessão, Sr. Presidente.
da. Não se trata hoje de votação. Não haverá delibeNão dá para permanecer nesta sessão com
ração po,- tomada de voto:-Somenterio caso em- que~-.-essa- balbúrdia que está havendo aqui. Eu pelo mehaja votação é que é preciso que haja o quorum
nos tomei a iniciativa de mandar procurar o éminenqualificado.
.te Senador Francelino=Per,eira, que é o relator dessa
No§ 4°, do art. 155 do Regimento Interno, esmatéria. Gostaria de dizer ao eminente Senador
=José J;:duar_c:lo Dutr_a_,-ªJ:!uem_oós p.prendemos a_restabelece que:
•Em qualquer fase da sessão, estando em piepeitar, pela sua participaJão brilhante neste plenário,
que.' d~s!a vez, V. Ex& nao_ tem a menor razão de asnário menos de um vigésimo da composição da
Casa, o Presidente suspenderá a sessão ... •
tar_ ms1stmdo nessa C!!lE!stã_o de or(jei'Tl. Não se está
Está presente mais de um vigésimo da Casa, -- deliberand~ ~bsolutamente nada,. a mat~rfa da PE:C
razão pela qual...
sobre reele1çao está e_m fase de dJSCIJSSaO.
o SR. PRESIDEr-ITE (Antonio Carlos Magalhães)
_ Portanto, nós, que aprendemos a re~~itá-lo,
-Senador Waldeck Omelas, permite interromper v.
nao e~tamos concordando com essa balbu~Ja que
Ex', porque o tumulto que está sendo feito pelo SeV. Ex pretende e~abelecer aqUI, conf!JndJndo os
nadar José Eduardo Outra não permite que 0 PlenáSrs. Senadores e dialogando com a Mesa, o que é,
rio possa ouvir v. Ex", que está com a palavra.
ISSO s1m, antJ-regJmental.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA _ Não é tuEra só isso, Sr. Presidente.
- O SR. PRESIDEr-ITE (Antonio Garlos Magalhães)
multo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Agradeço a V.~·
-Não discuto com V. Ex".
O SR. JOSE EDUARDO OUTRA - Sr. Presi0 SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA _ Estou codente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR PRESIDENTE (Antônio Carlos Magalhães)
brando o cumprimento do Regimento Interno.
o SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Qual o artigo do_ Regimento?
-V. Ex" pode gritar sozinho, sem microfone.
O SR. JOSE EDUARDO OUTRA- Art. 14.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Não vai ser
Art. 14. O Senador poderá fazer uso da palavra:
o microfone que vai me impedir de falar. Estou acosI - nos sessenta minutos que antecedem a Ortumado a falar sem microfone.
~ dem do Dia, por vinte minutos;
O Regimento prevê que o lfder pode pedir a
11 -se líder:
palavra em qualquer momento da sessão. Não é só
a) por cinco minutos, em qualquer fase da sesna Hora do Expediente ou na Ordem do Dia. Pedi a
são, excepcionalmente, para comunicação urgente
palavra, como líder, antes que fosse passada a palade interesse partidário;
vra ao Senador Waldeck Ornelas.
b) por vinte minutos, após a Ordem do Dia,
Quero registrar que não tenho nenhum problecom preferência sobre os oradores inscritos;
ma com o Senador Waldeck Ornelas, mas pedi a palavra como líder, anteriormente.
III - na discussão ...
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Estou pedindo a palavra, como Líder, por cinco
desse assunto com as opiniões favoráveis ou conminutos, como me garante o inciso 11, letra a, do art.
trárias daqueles que são favoráveis ou contrários à
14 do Regimento Interno.
__ __r:E;!eleiç:ão,_ que uma matéria como essa seja discutiPeço a palavra, como líder, por cinco minutos,
da com um plenário com dez Senadores, que era o
para uma comunicação de interesse partidário.
número de Senadores presentes quando levantei a
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
questão de ordem. O interesse do Partido dos Trabalhadores não permite que discutamos uma maté- Para uma comunicação de interesse partidário?
0 SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Para uma
ria como essa com a ausência do Relator, que era o
comunicação de interesse partidário.
fato quando levantei a questão de ordem - agora, o
O SR. WALDECK ORNELAS - Para contradiRelator está presente.
·
tar, Sr. Presidente.
Portanto, Sr. Presidente, Sr-As e Srs. SenadoComo V. Ex• concedeu-me a palavra, peço-lhe
res, o Partido dos Trabalhadores não tem nenhum
interesse em criar balbúrdia no Senado. Quero, inque me seJa mantida e, em seguida, seja dada ao
Senador José Eduardo Outra, como líder. Nesse
clusive, refutar as palavras que me foram dirigidas
momento, tenho a preferência para falar.
- - - - - -- no SE!ntTcloce que eu estava provocando balbúrdia.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
Quero refutar, inclusive, quando a Presidência da
-Mas como S. Ex" diz que são cinco minutos, vou atenMesa mandou apagar parte do meu pronunciamento, porque, em momento algum, eu ataquei a Mesa;
dê-lo, dar cinco minutos para S. Ex& fazer a comunicação de interesse partidário e depois darei a palaem momento algum eu dirigi palavras ofensivas ao
vra a V. Ex1 , para que ele depois tumultue de outra
Presidente a Mesa; em momento algum eu dirigi pamaneira.
- lavras ofensivas à instituição.
O SR. WALDECK ORNELAS- Muito obrigado
Fiz questão de registrar isso porque o interesse
----do Partido dos Trabalhadores é de que o Senado da
a V. Ex•.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PTRepública, o Congresso Nacional se fortaleçam. Não
SE. Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.
se pode, por interesses casuísticos, atropelar todo o
Sem revisão do orador.) - Muito obrigado, Sr. Presiprocesso. Fiz questão de registrar que a Mesa cumdente.
priu o Regimento, pois deixou passar os cinco dias
Quero registrar que não tumultuei nada. Provei
após a publicação para inserir a matéria em pauta,
aqui, pelo Regimento, que eu tenho direito a falar.
pautou a matéria durante cinco dias, ela está aí, toCom relação à verificação de votação...
dos os Senadores sabem que durante cinco dias es0 SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
tará sendo debatida a reeleição.
-Pediria a V. Ex" que dissesse o interesse partidário
Agora, a obrigação de estar presente no plenáda sua comunicação.
rio para que a reeleição seja votada o mais rápido
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA . Já vou inipossível é daqueles que têm interesse que ela seja
aprovada o mais rápido possível, ou seja, da Maiociar. Em outras sessões, que acontecerão ao longo
da semana, vou poder citar o artigo do Regimento
ria, o que não está acontecendo.
que me permite pedir verificação de quorum.
Por isso, Sr. Presidente, Sr-As e Srs. SenadoSr. Presidente, Srs. Senadores, o interesse do
res, quero mais uma vez registrar que o interesse do
Partido dos Trabalhadores é o fortalecimento da dePartido dos Trabalhadores é que 0 Congresso Nacional seja cada vez mais bem visto pela população.
mocracia. E quero registrar também que o questio0 interesse do Partido dos Trabalhadores é que 0
namento que fiz aqui hoje, vou fazer durante todas
Poder Legislativo consiga reverter a sua imagem
as sessões em que esta matéria estiver em discussão, caso a realidade dessas sessões seja igual à
ruim perante a opinião pública. o interesse do Partido dos Trabalhadores é o fortalecimento da demodesta que estamos vivenciando hoje.
cracia brasileira. O interesse do Partido dos TrabaMuito obrigado, Sr. Presidente, por ter cumprido o Regimento e permitido a palavra do líder em
lhadores é o fortalecimento do Legislativo brasileiro.
Nesse sentido, Sr. Presidente, sras e Srs. Sequalquer momento âa sessão.
nadares, o Partido dos Trabalhadores não pode coMuito obrigado.
mungar com o fato de que matéria tão importante
O SR. PRESIDENTE (Antonio Caj1os Magalhães)
-Com a palavra o Senador Waldeck O melas.
para a Nação, que exige uma participação dos Srs.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL-BA. Para
Senadores, que exige uma discussão da matéria
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
com um plenário cheio, que exige uma discussão
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Sr'·s e Srs. Senadores, eu gostaria de dedicar este
meu pronunciamento ao mérito da questão que estamos discutindo a partir de hoje.
Sem embargo das discussões- que acabaram
de ocorrer, a manifestação da Liderança do Bloco de
Oposição me faz reorientar este pronunciamento
para dizer que, primeiro, não concordo que a imagem do Congresso Nacional seja ruim. Temos que
entender que o Congresso Nacional tem tido o seu
papel, que o Congresso Nacional tem sido produtivo,
que o Congresso Nacional tem sido eficiente e tem
adotado decisões que o fazem a cada dia crescer no
respeito da opinião pública.
Há momentos em que as decisões são polémicas, mas isto é natural. Parlamento não é ~asa de
consenso, Parlamento é lugar onde se discute, se
debate, se vota, e a Maioria vence. É este o princípio da democracia.
Precisamos, aliás, vencer a síndrome do consenso, que data, se não me engano; da ConstltUifitlf,
e que só descaracteriza as posições. E o Brasil está,
neste momento, passando por um processo de
transformação muito grande, muito profundo, muito
sério, fundamental para a definição do seu futuro -e
não se constrói o futuro por consenso. O futuro se
constrói com firmeza. com determinação, com objetividade.
Estamos. hoje, discutindo esta medida provisória. A Mesa cumpriu, Sr. Presidente, rigorosa e religiosamente os requisitos. Publicou por antecipado.
Não há outros itens na pauta, há um só. A votação é
que demanda a presença de maioria absoluta no
plenário. Para a discussão é necessário apenas um
vigésimo dos membros da Casa no plenário. E vemos aqui a presença de todos. Temos, inclusive, a
presença do Relator da matéria, que já falou na sessão de hoje, antes da Ordem do Dia, sobre o encontro da ALGA. em Belo Horizonte, numa demonstração de que estava presente desde o início.
O de que precisamos é trabalhar para que
essa questão seja decidida, porque a votação da
reeleição será importante e fundamental para que o
País possa continuar no processo de reformas que
está sendo levado a cabo sob a liderança do Presidente Fernando Henrique Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
-Continua a discussão. (Pausa.)
Não havendo mais oradores, a discussão da
matéria terá prosseguimento na próxima segungafeira, dia 28.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
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Com a palavra o Senador Geraldo Melo, por cessão
do Senador Lucídio Portella. (Pausa.)
S. Ex" declina da palavra.
Com a palavra a Senadora Benedita da Silva.
(Pausa.)
Com a palavra o Senador Coutinho Jorge.
(Pausa.)
Com a palavra a Senadora Marluce Pinto.
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB-RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Sr"se Sr§. SenagQres, mais um lndio foi assassinado.
Essa frase, assim solta, entristece por sua frieza e encerra uma verdade incontestável: a repercussão nacional e internacional desta morte se deu porque ela aconteceu numa praça da Capital da Nação,
num momento em que ocorria a maior conc_entração
Tél.iliais ··Vista de sem-terra, a pleitear o direito inalienáVel de-possuir um pedaço de chão para plantar o
seu e o nosso sustento.
Outro agravante que contribuiu para a veiculação das manche@ fciTaJ~rmél. bn..lta~ desuiTléiria e
hedionda que cinco jovens da classe média alta brasiliense escolheram para por fim a uma vida que
nada fazia além de descansar a céu aberto, num
banco de uma praça, no coração da Capital do Pais,
-que, a rigor, pertencia a ele e a seus descendentes.
Até quando índios ou nao índios continuarão a
ser sacrificados pelos mais vis e brutais atas que desonram nossa condição de humanos?
Esses jovens, Sr. Presidente, não atearam
fogo apenas nas carnes do pataxó Galdino Jesus
dos Santos. Esses jovens não apenas exclulram a
vida de um descendente daqueles que, em 1500,
pacificamente, receberam Cabral na Ilha de Vera
Cruz.
Na verdade, Sr. Presidente, atearam fogo na
alma nacional. Incendiaram parte da história deste
Pais, cujos valores soeiais vigentes precisamos revisar em suas entranhas.
O desprezo pela vida e pelo semelhante parece criar raizes na chamada sociedade modema.
Aliás, uma sociedade que segrega, fecha-se em clãs
selecionados de acordo com seus valores materiais,
-<>iidenada e ninguém /Ora doseu território
a
mlnima consideração.
Aluais estudos sociológicos levantam a hipótese de que a desestruturação familiar muito tem contribuído para a_clege_nerayão dos _vai~[QS sociais. A ..
ausência dos pais no quotidiano dos filhos provoca
uma ruptura em seu desenvolvimento emocional e
afetivo.
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Sem tempo para os filhos, os pais deixam para
as escolas a responsabilidade por sua integral educação. E não parece nem um pouco razoável acredl·
tar que bancos escolares sejam tão eficientes a ponto de transmitir sentimentos e outros valores intrínsecos ao convívio familiar. Principalmente se consi·
derarmos a real situação de nossas escolas, que
pouquíssimas condições preenchem para agir em
determinadas situações.
Todo um processo, enfim, contribui para a ge·
neralidade de atos condenáveis: nos meios de comunicação e nas telinhas de nossas televisões cenas de violência e impunidade são diuturnamente
banalizadas.
A sensação que paira em todos é a de que
apenas os desprovidos materialmente são penalizados e cumprem pena.
Há que se definir severos limites para a convivência coletiva. Devemos reverter a idéia que mede
o sucesso das pessoas pelas conquistas materiais
em vez da realização pessoal.
Dentro deste universo de circunstâncias que,
absolutamente, não amenizam a barbárie cometida,
um pataxó, parte da história deste País, foi sumária
e impiedosamente eliminado.
Pataxó, meus caros colegas, para aqueles que
desconhecem, significa "o que restou" na fiel tradução da palavra indígena. E Galdino, um dos que restaram de um bravo povo, repousava num banco de
praça talvez recuperando as forças de uma luta que
há mais de 400 anos seus ancestrais vêm travando
em busca da terra que lhes foi tomada.
Naquela noite, na passagem do Dia do Índio
para o dia das comemorações do Descobrimento, o
que sobrou da resistência de um povo dormiu, can·
sado de clamar dignidade. E dormindo, talvez sonhando com a terra, encontrou o togo.
O sacrifício de Galdino aconteceu num momento histórico desta Nação e será um marco nos
novos destinos que a partir de agora o País assimilará. A história da humanidade está repleta de sacrifícios que antecederam às grandes mudanças e revoluções. Galdino representará, não tenho dúvida, a
bandeira que a partir de agora uma nova consciência nacional hasteará no mastro das causas mais
dignas e justas.
Por mais que queira, não consigo juntar pala·
vras que possam descrever o sofrimento da Nação.
Na verdade, não sei o que dizer, pois existem fatos
para os quais as palavras são dispensadas. Este é
um caso, Sr. Presidente.
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Espero apenas que o luto que agora vestimos
o retiremos o mais breve possível, quando homens e
mulheres, jovens e adultos, índios, brancos, negros
e amarelos derem as mãos para um cântico de paz
universal.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ainda
no dia 19, sábado passado, eu estava no meu Estado; um Estado que tem uma grande população indí·
gena, diversas tribos. Naquele dia, visitei algumas
comunidades, os mácuxis e os iapixanas.
Eu os conheço desde os idos de 1979, a cultura e os costumes aaquelas comunidades. Sei como
são leais, como são honestos e como ainda acredi·
tam que os brancos possam protegê-los.
Lembro-me que, naquele dia, quando eu ainda
não havia tomado conhecimento dessa agressão porque fui às malocas na noite do dia 18 e não assisti à televisão·, todos dançavam com seus rostos
pintados, com suas tangas e saias longas de folhas
de palmeira; eles cantavam e mostravam a sua cul·
tura aos não-índios; tomavam a sua bebida, o caxiri,
e todos estavam tão alegres, não sabiam que um irmão seu havia sido queimado por causa de jovens
que não estavam preparados para enfrentar a evolu·
çãoda vida.
Mas tenho certeza de que, a partir do sacrifício
do índio Galdino, muitas providências serão tomadas pelas autoridades. Estou certa também de que
os pais desses cinco jovens estão sofrendo bem
mais do que todos nós, porque sentem pela atitude
dos filhco; e porque sabem que eles jamais esquecerão um ato tão abominável.
Só queremos Jjue isso possa servir de exemplo
a muitos jovens que, às vezes, saem para se divertir, excedem-se na bebida e alguns até usam drogas. É por isso que se vê tanta coisa errada no mundo, e as pessoas não avaliam o que é o sofrimento
de uma famma quando se perde um ente querido.
O índio é tão sensível quanto nós - creio até
que são mais sensíveis. Vivem em prol do trabalho
cotidiano, mas meditam horas e horas; pescam, caçam, muitos deles plantam e fazem algum trabalho
artesanal.
Quero deixar registrado, neste meu breve pro-nunciamento, que as comunidades indígenas também
cooperam para o progresso~ dõ-Estado de Roraima.
Temos ali vice-prefertos em várias cidades do interior,
em todas as Câmaras Municipais dos municípios localizados na Região Norte, onde há maior concentração
da comunidade indígena; temos vários vereadores, di·
retores de colégio, professores, microagricultores, pe-
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cuaristas e comerciantes. Portanto, já cooperam
muito com o desenvolvimento do Estado.
São pessoas honestas e sensíveis. É por isso
que, nesta hora, ao me referir a essa ocorrência,
ainda me emociono e clamo a Deus para que esse
seja o último ato abominável com um representante
indígena, a fim de que não tenhamos pesar na consciência por não fazer muito mais pela liberação e
pela demarcação de suas terras.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Durante 0 discwso da Sra. Martuce
Pinto, 0 Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente, deixa a Cadeira da presidi!mcia, que
é ocupada pelo Sr. Leomar Quintanilha.
SR.
JOSÉ EDUARDO OUTRA _ Sr.. Presi0

- e acabou apareceriâo-6- da CSN. -Mas esse consórcio, formado pela Anglo American, pelo Banco
Safra e pela Votorantim, é apresentado como franco
favorito - quem quiser apostar nesse, com certeza
tem boa chance de ganhar!
Estou levantando questionamentos relativos a
esses fatos. Entendo que cabe ao Ministério Público
-ãpuraYse não se esfinerindofud()() proce5So de licitação das- empresas que fizeram -avaliação da
Vale do Rio Doce. O vice-Presidente do BNDES,
responsável pela privatização, é membro do Canselho de Administração de uma empresa interessada
na compra da Vale.
Esse fato se soma a muitos outros que vêm
sendo anunciados pela imprensa, como a ligação da
Merrill Lynch, que foi a empresa responsável pela
dente, peço a palavra por cinco minutos para uma
avaliação, com a Anglo American. No nosso entendicomunicação inadiável.
menta, elas merecem uma apuração por parte do
O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) Ministério Público.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Eduardo
Estamos solicitando também que essa repreDutra por cinco minutos.
sentação seja dada ao conhecimento dos ilustres
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- (Bioco/PTprnçurajjor~:ula_B_epública, Dr. Luís Francisco de
SE. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
Souza e Dr. Oswaldo José Barbosa Rlho, em razão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr&s e Srs. Senadores,
da ação civil pública por eles ajuizadas, que tem por
pedi a palavra para informar à Casa que estou danobjetivo obstar a desestatização da Companhia Vale
do entrada, junto ao Ministério Público, a uma repredo Rio Doce.
sentação, solicitando a instauração de inquérito civil _____ Solicit~>_à_Me_sa_que transcreva a íntegra da minha representação.
público e, se necessário, a propositura da corres-=-pendente ação civil pública, relacionada a fatos que
Muito obrigado, Sr. Presidente.
surgem agora, entre outros tantos, com relação à
DOCUMENTO A QUE SE REFERE 0
privatização da Companhia Vale do Rio Doce.
SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA EM SEU
O Sr. José Pio Borges de Castro Rlho é atualPRONUNCIAMENTO:
mente Vice-Presidente do BNDES e, também, DireExcelentíssimo Senhor Prorurador-Geral da República
tor responsável pelo processo de desestatização da
Companhia Vale do Rio Doce.
José Eduardo de Barros Dutm, brasileiro, dlvordado, geóloPor uma dessas coincidências da vida, o Sr.
go, alualmentfl no exan::lclo de mandak> de Senador da Aepúblca
José Pio Borges, segundo a Gazeta Mercantil, em
pelo Estado da Sergipe. residente e domicilado em Bmslla, Dlstrtk>
Federal, na WS 309, Bloco •c•, apartamenk> 602, vem, r6speik>sematéria publicada na edição de ontem, foi indicado,
em novembro de 1996, membro do Conselho de Admente, com base no art. 5', Inciso li, allnea b, inciso III, 8Jrnea a e b,
inciso IV, da Lal Complementar n• 75, de 20 de maJo de 1993; art.
ministração da Aracruz Celulose S.A. - quero lembrar que, em 25 de novembro de 1996, foi aberta a
1', Inciso V e art. 6" da Lal n• 7.347, de 24, de julho de 1985, com
redeção dada pela Lei n• 8.884, de 11 de junho de 1994, Instar Voschamada sala de informações ou data rom, que dissa Ex~elêncla se digne determinar - sem prejufzo da- competente
ponibilizava informações básicas sobre a Companhia Vale do Rio Doce.
ação penal, em face de eventual constafação de fato tiplftcado no
art. 321 do Decreto-lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Códl·
Coincidentemente, a Aracruz Celulose é con-go Penal) e demais dispositivos aplicáveis -Instauração de lnquéri·
trolada pela Anglo American e pelo Banco Safra;
to Cto'l Público e, se necessário, a propositura da correspondente
duas empresas que fazem parte do Valecom, um
Açãco CMI Pública, pelos motivos a seguir expostos:
dos consórcios que se habilitaram a participar do leilão da Companhia Vale do Rio Doce no dia 29 de
1. 058nho_r_José P_lo Borges deQas_troFilho é, lllu_aln1en·
te, Vlce-Presk:lente do Banco Nacional do DesenwMmento Ecoabril, consórcio inclusive que é apontado hoje como
nOmlco e Social. (BNDES). }\ essa_ entidade foi conferida, através
franco favorito.
do art. 20 da Medida Provisória n• 327, de 08 de julho de 1993
O Governo inclusive prorrogou o prazo de habi(Medida Provisória n• 1481-48, de 16 de abril de 1997) a função
, ~tação dos consórcios para ver se aparecia um outro
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V - submetor à prévia aprovação da comissão di-

de gestor do Funoo •;.;.cloroaJ de Desestatização. competindolhe, precipuamente. nos termos do art. 21 da última reedição do

ratara a forma e as condições gerais de venda da ações

referido diploma provisório, que deu nova redação ao art. 21 da

de controle acmnário, de participações societárias minori-

Lei n• 8.031, de 12 de abril de 1990, verbls:

tárias e de outros bens e direitos, inclusive o preço míni-

"I - fornecer apoio administrativo e operacional,
necessário ao funcionamento do Conselho Nacional de

mo e a parcela do pagamento, em moeda oormnte, dlos
bens ou valores mobiliários a serem alienados;
VI - recomendar à comissão diretora a forma de

Desestatização;

11 - divulgar os processos de desestatização.
bem como prestar todas as informações que vierem a
III - constituir grupos de trabalho, integrados por

suas

jeto de alienação, nos termos do inciso IX do art. 9°;
Vil - recomendar à comissão dlretora a destina-

ser solicitadas pelos poderes oompetentes;
funcionários do BNDES e

pagamento do preço dos bens e valores mobiliários ob-

subsidiárias e por servi-

ção dos recursos provenientes das alienações, nos termos previstos no inciso X do art.

s•;

dores da Administração direta ou indireta requisitados nos

VIII - promover ampla articulação com o sistema

tennos do art. 7', Inciso IV, desta lei, para o f.m de prover
apoio tácnlco à Implementação das desestatizações;
IV- promover a contratação de constiHoria, audi-

lores, objetivando estimular a dispersllo do capital das

toria • outros serviços especializados necessários à

tatização;

ao

sociedades incluídas no Programa Nacional de DesesIX - determinar as informações necessárias à

exacução das desestatizações;
V - submeter

de distribuição de valores mobiliários e as bolsas deva-

Presidente do Conselho Nacio-

nal de Desestatização as matérias de que trata o inciso
!leio art. 6" desta lei;
VI - promover a articulação com o sistema de

instrução de cada processo de privatização;
X - recomendar à comissão diretora os ajustes
de natureza operacional, contábll ou jurídica, que sejam
necessários à implementação do procesao de privatiza-

distribuição de valores mobiliários e as Bolsas de Valo-

ção, bem como ao saneamento financeiro da sociedade

res;

lnclufda no programa Nacional de Desestat!zação;
~XI -estabelecer requisitos para o cadastramento

VIl - se!eclonar e cadastrar empresas de reconhecllda reputação e tradicional atuação na negociação

de empresas de reconhecida reputação e tradicional

de capital, transferência de controle acionário, venda e

atuação na negociação de capital, transferência de con-

amondamento de ativos;

trole aclonário e venda de ativos para os fins previstos

VIII - prapamr a llocumentação dos processos
da desestatização, pam apreciação do Tribunal de Con-

tas da Unlio;

nos arts. 30, 31 e 33, bem assim cadasllá..Jas, pam fins
de licitação;
XII - prepamr a llocumenteção de cada proces-

IX- submeter ao Presidente do Conselho outras
matérias de Interesse do Programa Nacional de Deses-

so de privatização, a ser submetida à apreciação do Tribunal de Contas da União;
XIII - submeter à comissão diretora a prestação

tatização."

de contas de cada processo de privatização;

2. Compete ainda ao BNDES, na condição de gestor do
art.

XIV - recomendar à comissão dlretora, se for o

Fundlo Nacional de Desestatização, consoante o disposto no

caso, a criação de ações de classe especial e as maté-

23 do Decreto n• 1.204, de 29 de julho de 1994, que aHera e con-

rias passiveis de veto, observado o dispoSto no art. 43;

solide a regulamentaçAo da Lei n• 8.031, de 12 de abril de 1990,
o seguinte:

XV - recomendar à comissão dlretora as condições de participação na compra de ações pelos empre-

"I - fornecer apoio administrativo e operacional à
comlssio diretora, bem como prover os serviços de secllllaria por ela solicitados;

XVI - exercer oUiras atribuições que lhe sejam

11 - prestar as intonnações solicitadas pela comlss4o dinltora;
III - proceder à ampla divulgação de todos os
processos de privatização e prestar todas

gados das sociedades inciu Idas no Programa Nacional
de Desestatização; e

as informa-

ções que lhe forem solicitadas pelos poderes competentes;
IV- estabelecer requisitls para o cadaslmmento de

empresa de OOt'lSiiloria econOmica. de avalação de bens e
de 8lJdiD1a. necessários aos processos de alienação, cadastrá-Bs e promover icitações para contratá-las;

cometidas pela comissão dlretora."

3 -Verifica-se, portanto, que o BNDES desempenha, como
gestor do mencionado fundo, papel estratégico

nas operações de

desestatização, podenoo ser considerado o executor de falo do
Programa Nacional de Desestatização, com relevante influência
na fixação das diretrizes de sua comissão direlolf-

4 - É falo notório que o Senhor José Pio de Borges de
Castro Filho coordena as ações do BNDES no exarcfclo das atribuições de gestor do Fundo Nacional de Desestatização. É, pois,
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pessoa-chave r.o Pi'Ocesso do pri\latl.&:açâ\J, detendo lllinml<:u;.êes
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essenciais sobre às empresas de que a União procura se desfa-

do Senhor .J .... sé Pio Borges de Castro Filho, em face da desestatização da Companhia Vale do Alo Doce. Ao que tudo indica,

zer, monttorando procedimentos tendentes à alienação das partl-

esta em questão um conflito de interesses, quiçá a suboidinação

clpay<;,..;

~:::onárias

estatais em entidades de inteiVenção no do-

ou a vinculação do ínteress·a público a interesse privado, em ra-

minlo económico incluidas no Programa Nacional de Desestati-

zão de prestígio, da influência do Senhor José Pio Borges de

zação, tomando parte em conclaves deliberativos e executando

Castro Filho e das informações de que dispõe_ Na eventualidade

decisões nevrálgicas ao flel cumprimento de diretrizes lega1s e

de ser comprovada a ocorrància de inaceltàvel prátilca de 'lnsl-

administrativas que tenham por escopo a realização do chama-

der 1nformation', essa pode estar a causar, ter causado ou conti-

do reordenamento do Estado na

economia.

5 - Entrementes, noticia a Gazeta Mercantil, em sua edi-

ção de 24 de abril de 1997 (fotocópia em anexo), que o Senhor

nuar causando consideráveis danos ao patrimOnlo público, especificamente às finanças públicas. Urge que a extensão dos prajuizos seja devidamente dimensionada e que responsabilidades

José Pio de Borges de Castro Filho, a par do desempenho de

sejam apuradas, razão pela qual solicita-se a Instauração de In-

suas

quérito cMI público, conforme incumbe ao Ministério Público, e,
se for o caso, em face dos resultados a que se chegar a Investi-

destacadas funções no Programa Nacional de Desestabza-

ção, é membro do Conselho de Administração, desde novembro
de 1996, da Aracruz CeluloseS/A. Nada haveria de estranhar-se,
não fosse essa empresa controlada por dois dos membros do
Consórcio Valecom, habilitado ao leilão de desestabzação da

gação, a prop<Jsitura da competente ação civil pública, sem prajuizo da instauração de procedimento Inquisitório e propositura
de ação na óblta penal. P~-se. outrossim, seja dado conheci-

Companhia Vala do Rio Doce, a saber, a Anglo American e o

mento da presente aos ilustres Procuradores da República, Dou-

Banco Safra.

tor Luís Francisco de Souza e Doutor Oswaldo José Barbosa A·
lho, em razão da ação civil públlca por eles ajuizadas, que tem

6 - Devendo atentar-se, desde logo, para o fato de que,
consoante o ctanograma básico de desestabzação da GVRO,
tem-se, colncidentemante (?), o dia 25 de novembro de 1996

por objativo obstar a desestatização da Companhia Vala do Alo

Doce.

como termo Inicial da abertura da 'Sala de Informações', (disponibilização de Informações básicas sobre a CVRD), as circunstân-

Nes1es termos,

cias lncicadas comprometem a lisura do processo de desestabzaçAo da CVRD,Inciuida no PNO por meio do Decreto n' 1 .510, de
1• de junho de 1995.

Brasma, 25 de abril de 1997. - José Eduardo de 11.-roa

7 - Com eleito, há graves indicias de que os princípios de
Impessoalidade e moralidade que devem reger a privatização da
Companhia Vale do Rio Doce (cf. art. 37, CF) restam abalados.
Ressalte-se, por necassário, que o art. 26 do Decreto n• 1 .204, de
29 de julho de 1994 estabelece aplicar-se aos administradores do
gestor do fundo e> estipulado no art 14 do mesmo diploma, o qual.

por seu turno, dlsp6e sobne a responsabilização dos membros da
comissão dlretora do Programa Nacional de Desestatização por
'ações ou omissões no exercfclo do cargo, inclusive as que impeçam ou prejudiquem o curso de processo da privatização". Por similar remissão, constante do art 27 do Decreto n' 1 .204194, é dever dos administradores e funcionários do ges1or do fundo manter
sigilo sobre Informações privilegiadas a que tenham acesso, não
podendo se utilizar de 'Informações às quais tenham acesso em
razão do exercfclo do cargo, de modo a obter, para si ou para outrem, vantagem de qualquer natureza'.
8 - Por outra estranha colncldància, às 16 horas de ontem, prazo regularmente estabelecido para que finalmente fossem
entregues à comissão competente os documentos relativos à préldeotillcaçAo de participantes do leUI!.o, tão-somente o consórcio
Valacorn se apresentou para o depósito da docUmentação exigidai

9 - ObseiVa-se, destarte, que há fortes elementos conducentes à convloção e capazes da constituir um juizo vaJorativo de
lilcitudes admilistrativas, civil e penal quanto ao comportamento

Pede e espera acatamento.
Outra.

O SR- PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) 1/. Ex" será atendido.
O SR_ PRESIDENTE (Leomar Ouintanilha) Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir campelo. V. Ex" dispõe de 20 minutos.
O SR, VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr- Presidente, S~ e
Srs. Senadores, os serviços de saúde, no Brasil, têm
propórcionado histórias de corrupção explfcita, desorganização, mau atendimento e absoluto desapreço pelo cidadão.
Poderia lembrar o caso da hemodiálise de caruaru ou dos velhinhos da Clfnica Santa Genoveva,
no Rio de Janeiro, além de muito outros que, diariamente, desfilam pelas páginas dos jornais, neste
Pais.
Exatamente em função desse enonne problema, o da gestão dos dinheiros públicos no setor de
,...saúde, o Presidente da República designou para o
Ministério um técnico de nomeada competência,
cuja missão é reorganizar aqueles serviços_
As tentativas até agora realizadas no sentido
de dar ao sistema nacional de saúde aliuma lógica
e maior eficiência esbarraram em problemas estruturais. Faltava dinheiro, diziam os técnicos, com respaldo no então Ministro.
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O Congresso Nacional aprovou a Contribuição
Provisória de Movimentação Financeira, a CPMF,
que está em pleno vigor. Nada, aparentemente, mudou. Os problemas seguem sendo os mesmos, apenas com um pouco mais de dinheiro envolvido no
assunto.
O Sistema Único de Saúde tem apresentado
várias carências. Uma delas é, sem dúvida, a necessidade de uma auditoria eficiente e rápida no exame
das monumentais contas pagas às mais diversas
instituições privadas que trabalham para órgãos públicos.
Essa transferência de recursos deve ser analisada do ponto de vista contábil, do ponto de vista de
sua legalidade e do ponto de vista de sua -necessidade. Não basta aprovar um pagamento a determinada instituição. É preciso saber se ele é necessário, justificado e consistente com o serviço produzido.
No entanto, Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, tramita no Ministério da Administração e Reforma do Estado processo de n• 25000.035548/9626, que permite apenas a profissionais médicos no
Sistema Nacional de Auditoria. Alija as demais categorias que vêm trabalhando nesse setor.
Essa é uma decisão que contraria a Legislação
e agride o bom-senso. É fundamental, necessário e
até indispensável que técnicos de outras áreas, sobretudo da área contábil, estejam presentes e atuantes na verificação das contas do Sistema Único de
Saúde.
Médicos são importantes, sem dúvida. A eles
compete a obrigação de entender e perceber a necessidade de determinadas terapias recomendadas
dentro dos hospitais ou da rede conveniada. Mas
outros especialistas precisam examinar as contas,
conhecer a sua legalidade ou legitimidade e examinar o conjunto de política que está se aplicando
àquele segmento. Não é razoável, portanto, que
apenas médicos integrem o Sistema Nacional de
Auditoria.
Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, a Lei n•
8080/90, também conhecida como Lei Orgânica da
Saúde, estabelece o Sistema Nacional de Auditoria
como instrumento fiscalizador, atribuindo-lhe a coordenação da avaliação técnica e financeira do SUS,
Sistema Único de Saúde, em todo o território nacional.
Outra lei, a de número 8689/93, especifica
como linha de atuação do Sistema Nacional de Auditoria a avaliação técnica cientffica, contábil, financeira e patrimonial do SUS, de forma descentralizada.
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A Medida Provisória 1.498, de 31 de outubro
de 1996, e suas republicações, ratifica como função
legal do Ministério da Saúde a coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde.
Toda a legislação tem por base e inspiração o
artigo 187 da Constituição Federal, que ressalta:
"São de relevância pública as ações e
serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da Lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente
ou através. ctª tercl'!iros e, também. por pessoa ffsica ou jurfdica de direito privado".
Não há dúvida de que compete ao Ministério
da Saúde realizar a auditoria sobre o Sistema Único
de Saúde, o SUS. E essa auditoria tem um caráter
maior, abrangente, capaz de perceber irregularidades e responder às muitas perguntas que os brasileiros costumam fazer sobre os reais motivos da ineficiência da saúde pública.
Por essas razões, Sr. Presidente, S~s e Srs.
Senadores, não há qualquer motivo lógico que justifique a pretensão contida naquele processo que tramita no Ministério da Administração, qual seja, a de
que a auditoria das contas do Sistema Único de
Saúde seja realizada apenas por médicos. Todas as
outras categorias profissionais, dentro dos limites da
lei, devem participar desse trabalho fiscalizador,
para o bem dos brasileiros e a melhoria do sistema.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) 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, depois da
turbulência de há pouco, aproveito este remanso
para deixar registrada a minha preocupação, que é
de toda a sociedade brasileira, Sr. Presidente, com o
embrião de crise entre os poderes da República. O
Presidente da República, no Cànadá, critica a Câmara dos Deputados, chamando de vergonhosa a
rejeição de um ponto da reforma administrativa por
aquela Casa legislativa. O Presidente do Senado e
do Congresso, Senador Antonio Cartos Magalhães,
. fazdeciaraÇões ecrffieas coriti.u1de11tes ao Supremo
Tribunal Federal por uma decisão tomada por um
dos seus membros em relação à CPI. No dia seguinte, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Sepúlveda Pertence, replica, de forma não menos contundente, para, em seguida, merecer uma
!réplica do Presidente deste Senado.
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Sr. Presidente, isso é profundamente preocupante. Se houver um choque de Poderes, quem será
o árbitro, Sr. Presidente? A Santa Sé, Sua Santidade o Papa, as Forças Armadas? A Constituição diz
que os Poderes são interdependentes e harmônicos,
e harmonia é o que não está havendo.
Cada um dos Poderes tem sua competência
estritamente limitada e claramente delimitada pela
Carta Maior da República. Não pode o Chefe de
cada um dos Poderes interpretar coino quer qual e o
alcance da competência de cada um e ficar trocando
chumbo pelos jornais. Isso é preocupante porque
extremamente perigoso.
Sou filho e neto de magistrados. Sou dos velhos bons tempos em que juiz só falava no? autos.
Nunca vi meu pai, como juiz ou como desembargador, dar uma entrevista sequer à imprensa a respeito
de um processo que estivesse sob sua apreciação.
Ele entendia que um juiz tem que ser e parecer iSento.
Preocupa-me muito quando magistrados se
comportam, às vezes, como se estivessem em palanques. Seria muito bom que falassem menos e julgassem mais.
Mas, por outro lado, devo reconhecer que não
se pode pretender que qualquer medida, qualquer
ato praticado, mesmo pelo Poder Legislativo, fique
fora da apreciação judicial. O Judiciário existe para
reparar lesões a direitos.
A CP! não é soberana. Não compete a ela estabelecer seus próprios limites. Ela pode exorbitar e
quem vai dizer se isso ocorreu, ou não, é o Poder
Judiciário.
Vamos deixar as coisas bem claras, Sr. Presidente, ou então não vivemos num estado de direito.
Entendo a reação do Senador Antonio Carlos Magalhães - eu ia falar antes, enquanto S. Ex- estava
presente; infelizmente, S. Ex- já se foí, mas vai tomar conhecimento do meu discurso - quando sai em
defesa do que lhe parecem ser as prerrogativas do
Senado, mas me permita S. Ex- discordar do que
disse na sua primeira declaração à imprensa, .ou
seja, que num choque entre o Legislativo e o Judi·
ciário o Legislativo não perderá.
Perderá, sim, Sr. Presidente. Num choque en·
tre o Legislativo e o Judiciário, perde o Legislativo,
perde o Judiciário, perde o País e perde a democra·
cia. Portanto, esse choque não é proveitoso para
ninguém.
Faço votos de que durante o feriado todos esfriem as cabeças, serenem os ânimos e os respon·
sáveis pelos três Poderes da República entendam
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que não podem trocar palavras ásperas, e às vezes
insultuosas, pelos jornais, porque isso apequena os
Poderes e, por isso, é ·extremamente prejudicial à
Nação brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (leomar Quintanilha) Concedo a palavra ao nobre Senaelor Carlos Patrocínio.
·a-sR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL-TO. Pronuncia o seguinte-discurso.) - Sr. Presidente, Sr&s e
Srs: Senadores, apresentei projeto de lei que estabelece a obrigatoriedade de se restituírem ao Estado
-as despesas com encarceramento, ou seja, os presos com comprovada capacidade de pagamento têm
que ressarcir essas despesas acr Estado, o que nos
possibilitará corrigir essa condição miserável e execrável dos presídios do nosso País.
Andei lendo alguns artigos e gostaria de estabelecer algumas comparaçcres.
Atribui-sé- a Winston Churchil o conceito de
que, para
coiinecer urrf país,- deve-se olhar o
modo como· os presos são tratados.
- Visitando Alemanha-na aédlda de 80, o proies5ore-mag1sfraâógaúcho Ruy Armando Gessin·
ger Tnteressou~se em c-onhecer um presídio. Suas
impressões, publicadas pela revista Estudos JurídicOs, evidenciam a grande distância entre a nossa
realidade e a das nações do Primeiro Mundo.
Naquele país, senhores, todo preso é obrigado
a trabalhar, seJa em-'serviço interno, seja externo.
Durante o dia, é quase impossível encontrar alguém
na cela: todos trabalham; os doentes, evidentemen-te, são recolhidos às enfermarias.
Cada presidiário tem o seu próprio quarto, com
o equipamento iridisl)€nsável. Todas as fotografias
são afixadas em lugar próprio, uma armação de madeira compensada. ·aualquer dano à parede ou à
pintura será indenizado pelo próprio interno.
Ao final do artigo, o ilustre magistrado conclui talvez com tristeza e indignação - que as enfermarias da prisão que visitou fariam inveja a muitos hospitais do interior do seu Estado, Rio Grande do Sul,
que é um modelo para o Brasil, e que a prisão-albergue faria sombra a diversos hotéis brasileiros de
- duas estrelas.
Da visita ao presídio, co:-~cluiu o professor Gesslnger que; éfn qu-alquer lugar do mundo e indepenâentemerite dcrs-delitos cometidos, os sentenciados não podem ser aglomerados na me.sma penitenciária, não podem viver na ociosidade e, finalmente,
que os presídios têm condições de pagar ao menos
parte da despesa com o que podem produzir.

se

a
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho a ce-rteza de que, não só nesta Casa Legislativa, não só no
Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, todos concordam com essas conclusões. Faço-lhes, porém,
uma pergunta, cuja resposta é óbvia e unânime: o
sistema prisional brasileiro segue pelo menos uma
das recomendações daquele magistrado? Infelizmente, não.
O último censo penitenciário, cujos resultados
foram divulgados no segundo semestre do ano passado, revela dados impressionantes:
- a <..apacidade total das prisões brasileiras é
de 70 mil indivíduos;
- a população carcerária nacional é de quase
130 mil pessoas, isto é, quase o dobro da (;9.pacidade, ou quase 2 sentenciados por vaga;
- em torno de 80% desse universo são reincidentes, ou seja, mais de 100 mil presos;
- existem 275 mil mandatos de prisão expedidos e não cumpridos; pessoas que estão em liberdade quando deveriam estar em reclusão;
- do total de presidiários, 67% são perigosos
para a sociedade; os demais poderiam estar cumprindo penas alternativas.
Muitos outros quantitativos e percentuais poderiam ser aqui ser apresentados. Pretendo, no entanto, trazer um fato ainda mais grave à reflexão dos
nobres Colegas e, em seguida, tecer considerações
a respeito da questão, também do interesse dos detentos e da sociedade.
O fato ainda mais grave, habitualmente não divulgado, é a acelerada proliferação da AIDS, bem
como de outras doenças infecto-contagiosas, entre a
massa carcerária no Brasil. Em São Paulo, por
exemplo, 35 pessoas morrem de AIDS nas prisões a
cada mês. Dos 51 mil presos daquele Estado, 25%
estão infectados com o HIV - mais de 12 mil pessoas.
Projeções efetuadas pelo Departamento de
Saúde da Secretaria de Administrações Penitenciárias de São Paulo estimam que, a partir de 1998, estarão morrendo diariamente, no Estado, dez presos
infectados pelo vírus da AIDS, e que existirão seis
mil presos em fase terminal, sem os leitos necessá
rios nas enfermarias das prisões, evidentemente.
Ressalte-se que no Estado de São Paulo se encontram 45% dos presos brasileiros.
A cela é um curso intensivo de pós-graduaçãr,
em criminalidade, afirma o sociólogo Fernando Salla, da USP, além de vários juízes.
Srs. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, segundo estudos daquela Secretaria paulista, os presos
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aptenâerrr-a-estuprar na Cad~>ia e incorporam a violência sexual aos futuros crimes; 40% dos assaltos
com violência sexual são cometidos por criminosos
reincidentes. Podemos, com essas informações,
imaginar a proliferação do vírus HIV e das doenças
sexualmente transmissíveis, dentro e fora das prisões.
- o~~.~ol!ltra~questão para a qu-al peço a atenção de
V. Ex"s diz respeito ao trabalho do preso.
Mais de 40 mil presos, ou seja, 33% do total,
estão em Cadeias públicas e delegacias, quando deveriam estar em penitenciárias. Nesses casos, o suJeitO permanece até 24 noras do dia em ócio total e
absoluto, tendo todo o tempo para planejar fugas,
rebeliões e novos crimes.
Entre os que estão recolhidos aos presídios,
poucos são os que têm oportunidade de desenvolver
alguma atividade, como a costura de bolas, a confecção de utilidades. Essas tarefas ajudam a passar
o tempo, mas não ressocializam ninguém, porque
não constituem profissões.
O preso tem direito de trabalhar, para que possa se reintegrar paulatinamente à sociedade; e deve
trabalhar para ressarcir o Estado pelas despesas
com a respectiva manutenção. Outrossim, durante o
período em que se encontrar ocupado, o detento estará protegido do confinamento promíscuo de seres
humanos em verdad~iras jaulas.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a reafidade que lhes representei - e assim me expresso
porque já nos era velha conhecida - evidencia a necessidade de que se estabeleça um programa ocupacional básico, o qual resulte no respeito à dignidade do preso e na adequada preparação ao retorno
do mesmo ao convívio social.
Diversos outros aspectos merecem análise. No
:entanto, para não alongar este pronunciamento, permitam-me destacar as principais razões que me levaram a apresentar a esta Casa a proposição que
dispõe sobre o ressarcimento ao Estado de despesas com a manutenção de presos e condenados.
A primeira, decorre de mostrar-se tíbia a atual
previsão de ressarcimento contida na Lei de Execuções Penais. Para demonstrá-lo é suficiente evidenciar os gastos com presidiários, que se elevam ao
mesmo patãiTlaf dos valores dispendidos com policiais. Tal razão, por si só, evidencia também que o
sistema é realimentador cíclico e defeituoso de delinqüentes e, por isso, simultaneamente, retribui
mais ao detento que ao prestador de serviços ao Estado, dedicado à manutenção da ordem.
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Sr. Presidente, não seria isso, talvez, a causa
desses acontecimentos policiais ou policialescos a
que estamos assistindo ultimamente e que sempre
existiram em nosso País?
A segunda razão da proposição tem sede na
presunção legal contida no art. 29 da Lei n°
7.210/84, de que os detentos não dispõem de meios
próprios para enfrentar as despesas prisionais, dependendo, antes, da remuneração por trabalhos durante o período de internação. Ora, esse entendimento é tendencioso, porquanto há crimes e criminosos de diferentes naturezas e etiologias. Há os
que são pobres, em sua maioria, mas há também os
ricos, que podem arcar com a reparação pecuniária
imediata dos danos causados à sociedade e também com as despesas que derivam de sua permanência nos estabelecimentos prisionais. Entre os últimos, estão os criminosos de "colarinho branco", os
banqueiros do "jogo do bicho", os envolvidos com o
narcotráfico etc.
Sr. Presidente, ao apresentar o projeto de lei a
esta Casa, tive a oportunidade de ouvir um comentário em um dos veículos de maior circulação do Rio
de Janeiro, onde asseguravam que o Senador Carlos Patrocínio havia apresentado um belíssimo projeto de lei, mas que, talvez, seria inócuo, porque no
Brasil gente rica não vai para a Cadeia. Temos que
acabar com essas afirmações através da justiça,
que deve atingir a todos sem distinção.
Além disso, o ressarcimento de despesas com
a estada e, da mesma forma, a reposição do alcance financeiro, quando objeto do delito, não obstam
as práticas laborativas que, a nosso ver, já deveriam
estar substituindo, em elevados percentuais, as prisões e reclusões. De fato, a prestação de serviços à
comunidade, o exercício de atividades profissionais
- ou a profissionalização - e o pagamento das despesas despendidas com os condenados são as únicas formas de o Estado diminuir e reorientar as populações carcerárias.
A redação anterior do art. 200 da Lei de Execuções Penais especificava que o "condenado por crime político não está obrigado ao trabalho". Consideramos que o ócio total, como alternativa, só pode
gerar conseqüências negativas. Não é sem razão
que a modema Psicologia, constantemente, lança
mão da laborterapia ou terapia ocupacional como
forma de tratamento aos desajustes emocionais, sociais e/ou psicológicos.
Não há, portanto, razão para se privar o condenado por motivos políticos de uma atividade regular
que o mantenha integrado à sociedade, ainda por-
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que seu c;, i.ne nâô õ toina perigoso ao convívio social.
Entendemos, outrossim, que a destinação do
produto arrecadado à manutenção dos estabelecimentos penais, bem como a melhoria dos mesmos,
será uma forma de reduzir a superlotação que hoje
os caracterizã, concedendo um mínimo de dignidade
à vida dos encarcerados.
Assim sendo, espero contar com o apoio dos
nobres Colegas para o referido projeto, uma vez que
os presos que dispõem de recursos compensem o
Estado pelas respectivas despesas. Essa arrecadação reverterá, obrigatoriamente, para a manutenção
e a melhoria das condições penais. Desta forma, a
. -proposição atingirá o seu principal objetivo: proporcionar maior dignidade à vida carcerária.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

o SR. PRESibENTE-(t.:ééimar Ouintanilha) Concedo a palavra ao nobre Senador Edison Lobão.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr<'s e Srs. Senadores, o Governo Federal enviou ao Congresso um novo projeto sobre a Lei
de Diretrizes Orçamentárias, que servirá de base
para a preparação do Orçamento para 1998.

O objetivo do novo texto, entre outras inovações, é o de impedir o início de obras novas pelo Governo Federal em 1998, impedir a abertura de vagas
no serviço público e reduzir as despesas do Legislativo e do Judiciário, inclusive eliminando gastos
como planos de saúde para os servidores.
Tal iniciativa do Governo Federal, naturalmente, tem a sua razão de ser, já que, procurando reduzir drasticamente despesas, pretende manter a estabilidade econômico-financeira que o País tem conquistado a duras penas.
No entanto, parece ter chegado o momento de
a Adniinistraçao Federal investífdefinitivamente no
término-das ctiarriâí:las· obras inaeabadás~ objeto de
amplo levantamento técnico efetuado, com excelente critério, por i.ima comissão especial da qual fiz
parte.
_Qentre_essas o_Qr"asJederais abandonadas,. há
algumas de alta prioridade que merecem ser concluídas em caráter emergencial, como, por exemplo,
usinas de geração de energia elétrica, pontes e rodovias espalhadas pelo País inteiro, cwjas estruturas
deterioram-se a cada ano. Ora, deixar de concluir
tais obras é um modo de se despender, no futuro,
vultosas somas em recuperação.

Abril 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Portanto, é de conveniência económica que sejam terminadas dentro do contexto dos esforços que
procuram economizar tais despesas.
Outro ponto que merece reflexão é o das anteriores leis de Diretrizes Orçamentárias que sucessivamente têm impedido aos legisladores qualquer alteração na legislação do Imposto de Renda.
A Lei n2 9.293, de 15 de julho 1996 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 1997), à semelhança de
congêneres que a precederam, dispõe o seguinte:
"Art. 43. Não será aprovado projeto de
lei ou editada medida provisória, que conceda ou amplie incentivo, isenção ou benefício, de natureza tributária ou financeira, sem
que se apresente a estimativa da renúncia
de receita correspondente.
Parágrafo único. A lei ou medida provisória mencionada no caput deste artigo
somente entrará em vigor após o cancelamento de despesas de idêntico valor. •
Há nesse disposi:ivo uma agressiva interferência ao poder de legislar do Congresso Nacional, pois
nós, Parlamentares, não temos instrumentos que
nos informem sobre •a estimativa da renúncia de receita correspondente." Esse é um detalhe que pertence aos sigilosos arquivos governamentais.
Em resumo: chega a ser um absurdo que, nas
mais importantes leis brasileiras - que dispõem sobre incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira -, imponha-se ao legislador a posição de mero expectador. O Parlamentar, que conhece como ninguém os empreendimentos espalhados por todo o País que reclamam ajuda para sobreviverem, está impedido, pela LDO que ele próprio
aprova, de oferecer idéias que muitas vezes vão salvar iniciativas do maior interesse para o desenvolvimento nacional.
Esse dispositivo da LDO, aliás, tem sofrido restrições à sua pretendida prevalência, pois há a tese
de que tem características mais programáticas que
cogentes. Suas vedações não são matéria inerente
à índole das Leis de Diretrizes Orçamentárias. E, em
segundo, a LDO é uma lei de hierarquia formalmente igual à lei ordinária, valendo o princípio geral do
Direito de que a lei posterior derroga a anterior,
quando seja com ela incompatível (§ 12 do art. 22 da
Lei de Introdução ao Código Civil).
Por tal teoria, tão clara na nossa legislação, o
Parlamentar, portanto, não está impedido de apresentar projetas que alterem inclusive o Imposto de
Renda, cabendo ao Executivo, e não ao Legislativo,
fazer estimativas e "cancelar despesas em idêntico
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valor" dosbenefícios_ªprovadospelo Congresso Nacional.
Q_ me_!J _objetivo com este pronunciamento, Sr.
Presidente, é o de pedir a melhor atenção do Congresso na apreciação da nova Lei de Diretrizes Orçamentárias, enfatizando-se a prioridade para a ccnclusão das obras federais inacabadas e corrigindolhe os pontos que retiram do Poder Legislativo atribuições que nos pertencem pela própria natureza
dos mandatos que recebemos do povo.
As obras a que me refiro, Sr. Presidente, estão
aí espalhadas pelo território nacional e, para que tenham a sua conclusão efetivada, necessitam algo
em torno de R$15 bilhões, não mais do que isso. E,
todavia, o Governo anuncia programas que vão
além de R$30 bilhões, sem contemplar, na sua
maioria, essas obras inacabadas que lá estão plantadas em todo o território nacional ao longo de dezenas e dezenas de anos.
Há um exemplo que costumo mencionar, de
uma rodovia, no meu Estado, que foi planejada pelo
Governo Getúlio Vargas, iniciada por Juscelino Kubitschek e que, até este momento, não foi concluída.
É para essas obras que peço a atenção, não apenas
do Poder Executivo, mas de todo o Congresso Nacional, para que tomemos, juntos, uma decisão no
sentido de concluí-las e, assim, evitar despesas desnecessárias no futuro.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
o

Durante o discurso do Sr. Edison Lobão, o Sr. Leomar Quintanilha deixa a
Cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Jefferson Péres.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Concedo a palavra ao nobre Senador Leomar Quintanilha. S. Ex" dispõe de 50 minutos.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB-TO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é impensável negar o fato de que o Brasil tem uma estrutura fundiária arcaica e obsoleta, onde 47% das
glebas rurais integram latifúndios improdutivos e
apenas 0,9% dos proprietários - de acordo com o
recadastramento efetuado pelo Incra, em 1992 -detêm cerca de 35% de terras.
Essa estrutura fundiária revela-se incompatfvel
com os esforços de l.Jm pais que busca o desenvolvimento e que pretende um setor primáriq eficiente,
moderno, competitivo, cumprindo seu importante papel na estrutura macroeconômica do Pais.
Não é inoportuno ·lembrar que essa situação
agrária teve sua gênese há séculos, no início da co-

558

_ANA!~pü SENADO FEDERAL

.Abril 1997

Ionização do Brasil, e a expansão agrícola das últi_ Não se trata de um passe de mágica, pois é
mas décadas, particularmente a partir dos anos 60,
preciso não apenas vontade política, mas também
não favoreceu os pequenos proprietários, que acaimensos recursos e muitas negociações, ou seja, os
baram por perder a competição com os grandes emmeios necessários para a efetivação desses assenpreendimentos agroindustriais mecanizados.
tamentos: Já não basta colocar o homem na terra; é
Em conseqüência, a situação no campo agra~ -preciso que ele tenha as condições necessárias e,
vou-se e trouxe, como corolário, o inchaço das cidaprincipalmente, os conceitos e os conhecimentos
tecnológicos necessários po;~ra produzir e retirar da
des, em virtude do acentuado êxodo de rurícolas
terra o necessário à sua sobrevivência.
para as concentrações urbanas, que para elas passaram a migrar em busca da ilusão de melhores
Q Ministro Jungmann está desarmando os facondições de vida.
zendeiros do sul do Pará, numa operação que está
sendo estendida para o resto do País. Sua Pasta
Na realidade aluai, destaca-se a triste figura
tem um orçamento de R$2,8 bilhões para o exercício
dos bóias-frias, trabalhadores rurais volantes, que
corrente, e de R$7,4 bilhões para os próximos 4
vêm somar-se ao já enorme contingente d_os chamaanos, e a expectativa é de que, até o final deste Godos ·sem terra•, que virtualmente não gozam de diverno, 280 mil famílias sejam beneficiadas. É um núreitos. É uma horda de rotos e famintos que se apemero expressivo, sabemos; talvez, não se consiga gam zo espírito desse movimento como forma de
e
o correto é que não se consiga - assentar todas
equacionar uma forma de sobrevivência.
famílias que hoje d!imi:uídam a terra.
as
Consoante o Movimento dos Trabalhadores
Será que já estamos percebendo, nos dias de
Rurais Sem-Terra (MST), há no Brasil 4,8 milhões
hoje, a inversão desse fluxo que durou por tantas
de famllias sem terra para trabalhar, aí incluídos pardécadas, por tantos anos: o êxodo rural? Será que
ceiros, arrendatários, pequenos proprietários e assaestamos
experimentando, agora, o fluxo inverso, em
lariados rurais.
que o cidadão abandona a cidade e busca o campo?
Reputamos legítima a veemência dos "sem terAssim, Sr. Presidente, nesta oportunidade,
ra• em pleitear a reforma agrária, que após a marcha
quero_deixar a minha_soJicj_arieçiadeao Ministro Exà Capital Federal tomou-se uma unanimidade naci~
traordinário de Política Fundiária, Raul Jungmann,
na/.
pela forma firme, consciente, por suas gestões e
Entretanto, Sr. Presidente, consideramos inadpela sua atuação no -sentido de enCa.minhar a uma
missível a política do MST de invadir terras, desressolução raioável a ·q-uestão agráná brasileira. Ao
peitando a lei e provocando conflitos. O direito de
mesmo tempo, apelamos aos dirigentes do MST
propriedade e a lei devem ser respeitados por todos,
para que, sem renunciar à sua luta e às suas justas
assim como sua pretensão em que milhões de pesaspirações, abandonem a ilegalidade das invasões,
soas sejam assentadas rapidamente, o que é verdaque seguramente darão azo a conflitos de maior gradeiramente utópico. Esse processo é urgente, mas
vidade, usando os canais legítimos e pacfficos para
só pode acontecer gradativamente.
a consolidação da reforma agrária
Ora, Sr. Presidente, ao aluai Governo não
Certamente é o desejo do aluai Governo, conpode ser imputada toda a responsabilidade pela
comitante com o desejo dos que intégram o Moviquestão fundiária nacional. Trata-se de legado onemento dos chamados sem-terra, de encontrar uma
roso, herança de centenas de anos por ele recebida,
reforma justa, plausível para a questão agrária do
que se agrava e assume dimensões nunca antes coPaís.
nhecidas.
Era o que eu tinha a dizer, Sr.' Ptesidente.
Não podemos ignorar os esforços que estão
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Consendo promovidos pela administração federal e, par;:_
cedo a palavra ao Senador José Eduardo Outra.
ticularrnente, pelo Ministro Extraordinário de Política
(Pausa.)
Fundiária, Raul Jungmann.
Concedo a palavra ao Senador Mauro Miranda.
·
(Pausa.)
O ministro, reconhecendo a legitimidade do
Concedo a palavra ao Senador Eduardo SupliMST, constata todavia, com inteira razão, ser imposcy. S. Ex" dispõe de 50 minutos.
•·
sível o assentamento de mais de 5 milhões de pessoas em prazo muito curto, pois a reforma agrária
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco-SP. Prodeverá ser feita, segundo suas previsões, em toda
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
sua plenitude, entre 12 e 15 anos.
- Sr. Presidente, S,..s e Srs. Senadores, o Ministro
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Pedro Malan deverá anunciar, logo mais, o novo sa-lário mínimo, em pronunciamento à Nação, estando
o mesmo em reunião com o Presidente Fernando
Henrique Cardoso, no presente instante, no Palácio
do Planalto, para decidir a respeito do valor final que
será anunciado.
Anuncia o Governo à imprensa que este valor
estará em tomo de R$120,00, valor que representará um ajuste próximo de 6% a 7% em relação
ao valor atual.
Gostaria de fazer algumas reflexões sobre o
significado do salário mínimo, a sua evolução, desde
quando, em 4 de julho de 1940, ele foi instituído no
Brasil. O primeiro salário mínimo adotado no Brasil
foi de 220,00 cruzeiros e, a partir daí, teve uma evolução tal que, em princípio, significou a sua deterioração, em termos de poder aquisitivo. Vou aqui me
referir ao exame realizado pelo DIEESE, segundo o
Anuário dos Trabalhadores 1996/1997, publicado no
ano passado, sobre a evolução do valor real do salário mínimo, ou seja, a média anual, em termos reais,
de 1940 até 1996, com dados selecionados para alguns anos.
Sr. Presidente, vou mencionar esta tabela em
termos de valor real, em reais, de junho de 1996.
Em 1940, o salário mínimo era de R$592,96; em
1980, R$373,73; em 1986, R$304,63; em 1987,
R$219,63; em 1988, R$231,23; em 1989, R$246,24;
em 1990, R$175,96. Portanto, em termos reais, até
1990 houve a deterioração gradativa. Em 1991, ligeira recuperação, porque, em termos anuais, foi de
R$183,78. Mas, em 1992, nova e significativa redução, em termos reais, baixando para menos do que
era em 1990, porque foi para R$157,71. Em 1993,
lembrando aí que houve a mudança do Presidente
Fernando Collor para o Presidente Itamar Franco,
em termos reais, passou para R$172,98. Mas já em
1994, segundo ano do Governo Itamar Franco, nova
deterioração, para R$137,20. Em 1995, foi para
R$121 ,62. Portanto, em termos de média anual,
houve deterioração no primeiro ano do Presidente
Fernando Henrique Cardoso e, em 1996, o valor médio de janeiro a junho de 1996 foi de R$107,14.
Se fôssemos considerar o segundo semestre
de 1996, obviamente como houve uma inflação,
mesmo que relativamente baixa e não houve ajuste
a partir de junho de 1996, a média anual seria ainda
mais baixa do que R$107,14 e logicamente, agora,
estaríamos numa situação pior. Para 1997, o valor
médio vai depender do ajuste a ser anunciado no dia
de hoje; mas se de fato o valor novo ajustado for de
R$120, isso significará que, em 1997, com certeza,
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o valor médio anual estará abaixo do registrado, em
termos de valor médio anual de R$121 ,62 havido em
1995, primeiro ano do Governo Fernando Henrique
Cardoso. Ficará também mais baixo do que os
R$137,20 correspondentes à média anual do ano de

-1994:
Lembramos, Sr. Presidente, que o Presidente
Fernando Henrique Cardoso, durante a sua campanha, afirmou que, pelo menos, dobraria o valor do
salário mínimo ao longo do seu quadriênio e que
essa seria uma meta modesta, uma vez que o salário mínimo estava num valor muito baixo e precisava
recuperar-se. Todavia, embora não o dissesse, pressupunha-se simplesmente que o valor do salário mínimo, em termos nominais, dobrasse; pelo menos a
pressuposição era de que Sua Excelência estava falando em termos reais. -Portanto, se hoje Sua Excelência anunciar o
valor de R$120, aqui já está registrado, para 1997,
teremos um valor do salário mínimo, em termos médios anuais, menor do que o ocorrido em 1996, em
1995 e em 1994.
-----Mas o que seria de se esperar, Sr. Presidente,
é que - havendo no Governo economistas do calibre
de Pedro Malan, Antonio Kandir e Paulo Paiva, com
a assessoria de alguns dos melhores economistas
brasileiros - o Governo avançasse na questão de
como assegurar que nenhum brasileiro, adulto ou
criança, estivesse vivendo em condições de pobreza
absoluta, em condições de miséria.
O salário mínimo é um dos instrumentos que
serve de referência para alcançarmos a meta de erradicar a pobreza.
Na literatura económica, discute-se em que
medida é o salário mínimo instrumento eficaz para
assegurar um mínimo de renda para aqueles que
trabalham. Sabe-se que nem sempre se consegue
assegurar, dado um nível de salário mínimo, que todas as pessoas que gostariam de estar trabalhando
com aquela remuneração efetivamente consigam
um emprego. Todavia, a definição de um salário mf·
- nimo é importante para se assegurar, sobretudo aos
trabalhadores sem um suficiente grau de qualificação, um certo poder de barganha, dispondo a lei que
se deve pagar, pelo menos, uma quantia de
R$112,00, que passará para algo em tomo de

R$120,00.
Mas o que eu gostaria de dizer, Sr. P1esidente,
é que o salário mínimo não é um instrumento suficiente. Mesmo que viéssemos a alterar o salário mínimo de R$112,00 para cerca de R$200,00, aumentando muito mais significativamente do que o Gover-
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no está disposto, teríamos que analisar alguns aspectos: a sua repercussão sobre o setor público e
sobre o setor privado.
Em diversas municipalidades, sobretudo em regiões mais pobres ou em diversos Estados, é grande o número de pessoas ou relativamente significativo o número de pessoas contratadas com um grau
de remuneração que equivale ao salário mínimo ou
a algo próxinio a ele.
Isso não é o que ocorre nas Regiões Sul e Sudeste do Brasil. Por exemplo: na grande São Paulo,
se observarmos a remuneração oferecida aos trabalhadores - mesmo os de menor qualificação como
os serventes na construção civil, como os zeladores,
guardas notumos e assim por diante -, vamos observar nos jornais O Estado de S. Paulo, na Folha de
S. Paulo, ou na Bolsa de Empregos, que todos já
estão ganhando bem acima do salário mínimo, normalmente pelo menos duas vezes mais.
Já no Nordeste e Norte do Brasil, a situação é
diferente. Ali, a referência salário mínimo tem importância e, quando se aumenta o valor tio salário minimo, acaba-se provocando um impacto sobre os orçamentos municipais e estaduais. No que diz respeito ao setor público federal, a maior parte dos servidores já está ganhando acima da referência salário
mínimo, mas tem um impacto a alteração na medida
em que há um grande número de pessoas que recebem o salário mfnimo, como os aposentados que estão com um salário mínimo e ainda aqueles que recebem aposentadoria do Funrural. E é um número
significativo.
E o Governo, na hora de definir o salário minimo, está dialogando com o Ministério da Previdência
Social, com o Ministro da Fazenda, com ó Ministro
Antonio Kandir, sobre o impacto no Orçamento da
União.
No setor privado, quando há um aumento no
salário mfnimo, temos diversos efeitos. Do lado da
contratação de trabalhadores, observamos que é
perfeitamente pOssível ao setor privado, às empresas em geral, absorverem um razoável aumento do
salário mfnimo, especialmente porque acaba tendo
um efeito também sobre o lado da demanda PQJ:..
bens e serviços. Na medida em que - isso já se
comprovou em alguns momentos na história do Brasil e na de diversos pafses - há um aumento do salário mfnimo, há um aumento da demanda por bens
de primeira necessidade e isso acaba ativando a
eGOnomia, aumentando a demanda por bens e serviços e permitindo àqueles diversos segmentos absorverem o aumento.
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Mas se o aumento é abrupto, demasíadamente
forte, pode acabar resultando impactos sobre os preços e custos na economia. E, se for muito grande o
aumento, pode haver um efeito sobre a questão do
emprego. Se de um lado o aumento da demanda por
bens e serviços contribui para aumentar a demanda
por trabalhadores, por outro lado, o aumento do custo envolvido pode significar uma dificuldade pard as
empresas.
Se um trabalhador, pelo fato de não agregar
um valor adicionado significativo para a empresa, se
o valor adicionado que ele estiver dando para a empresa, em função do seu trabalho, for menor do que
o que aquela empresa irá pagar em termos de salário mfnimo, a empresa poderá resolver não contratálo, ficando essa pessoa desempregada.
Ora, para se resolver de forma mais aprofundada, mais eficaz, essa questão de se assegurar uma
remuneração, uma renda mínima às pessoas, sobretudo as que estão nos níveis mais baixos de rendimento, é que os economistas têm refletido sobre a
garantia de uma renda, que pode se chamar renda
mfnima ou renda de cidadania ou renda básica, que
é paga não importando a questão do trabalho; é
para além do trabalho.
Portanto, essa proposta pode ser efetuada
através do imposto de renda negativo, uma alternativa àquelas pessoas cuja renda não atinja um certo
patamar, que suponhamos hoje seja de- R$250. Então, elas passariam a ter o direito de receber um
complemento de renda, como 50% da diferença entre aqueles 250 e a própria renda.
É isso que está proposto no Programa de Garantia de Renda Mínima, aprovado pelo Senado em
1991, e pelo então Senador e hoje·Presidente Fernando Henrique Cardoso,- e, infelizmente, ainda não
aprovado na sua inteireza pelo Congresso Nacional,
pela Câmara dos Deputados daquela forma.
Além de o imposto de renda negativo, que garante o mínimo de renda a cada pessoa, poderiamos, alternativamente, instituir no Pafs uma renda
de cidadania, simplesmente uma renda básica igual
para todos, independente de sua origem, raça, sexo,
condição marital, condição de emprego, condição
social, seja lá o que for. Toda pessoa passaria a receber uma certa renda, como um direito à cidadania,
uma forma de partilhar da riqueza nacional.
Quando o Governo, na circunstância presente,
pensa em desfazer-se da Companhia Vale do Rio
Doce, das empresas do Sistema Telebrás,·o Governo está pensando em fazer uma grande arrecadação de recursos. O Governo inclusive pensa· em
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destinar parte dos recursos advindes da exploração
de minérios da Companhia Vale do Rio Doce ao
BNDES, para que o BNDES venha a emprestar recursos, destinando-os às mãos de empresários, a
taxas de juros menores do que aquelas que normalmente são oferecidas por instituições de crédito no
mercado, de tal maneira a possibilitar a criação de
mais empregos e mais investimentos desses empresários, que se beneficiariam, em primeira mão, de
recursos que hoje pertencem - pelo menos hipoteticamente- a todos os brasileiros, que constituem património desta Nação.
Ora, quando o Governo pega recursos de- todos os brasileiros e os coloca primeiramente nas
mãos de quem já tem riquezas, nas mãos dos empresários que têm acesso ao BNDES, obviamente,
se de um lado vai criar meios de estimular investimentos, novas empresas, oportunidades de emprego, na verdade o faz através de um novo mecanismo concentrador de renda e de riqueza.
Se alternativamente o Governo viesse a garantir a instituição de um fundo que fosse o resultado de
contribuições diversas, de um fundo que, por exemplo, resultasse de parcela do valor adicionado na
criação de riqueza não apenas decorrente da exploração de minérios, mas também de recursos naturais, e, na verdade, de toda a riqueza que fosse criada no Brasil, de um fundo que viesse a crescer com
novos investimentos que ele próprio poderia proporcionar, esse fundo poderia se constituir numa forma
de, a cada ano, destinar um pagamento, um dividendo, uma renda de cidadania a todo brasileiro, que
ganharia essa remuneração, essa renda, independentemente da sua condição. estando a pessoa
empregada ou desempregada. Assim se asseguraria, como um direito de todos, a possibilidade de estar partilhando minimamente da riqueza desta Nação
e se asseguraria um meio de todas as pessoas terem um mínimo de renda. E aí cada pessoa iria poder alcançar, no mercado de trabalho, a partir já de
uma base que lhe asseguraria a sobrevivência, tudo
aquilo que pudesse obter por seu talento, por seu
esforço, por sua capacidade empreendedora, por todas as suas qualidades. Mas nós deveríamos estar
assegurando a cada pessoa que jamais estivesse
premida pela fome, pela miséria, pelas condições
que levaram Galdino Jesus dos Santos a não ter outra alternativa senão a de estar dormindo ali no ponto de ónibus e ser, vergonhosa e tragicamente, assassinado por pessoas que, tendo recursos em nossa sociedade, resolveram violentá-lo, assassiná-lo
com fogo nas suas vestes.

561

Não teríamos situações como aquela das viúvas dos trabalhadores mortos em Eldorado dos Carajás, em 17 de abril de 1996, que estão lá- registrou a Rede Globo há poucos dias -, com cinco ou
seis filhos, impossibilitadas de sobreviver senão com
a solidariedade de seus companheiros, porque têm
ainda filhos de colo e não podem trabalhar.
A definição do salário mínimo, se ele será
R$120,00, R$130,00 ou R$200,00, não vai alterar a
condição de pobreza a que está submetida hoje a
viúva do trabalhador sem-terra assassinado em Carajás pelos 155 PMs.
Não irá alterar a condição, por exemplo, do seringueiro do interior da Floresta Amazónica, Senador
Jefferson Péres, que precisaria ter a possibilidade
também de ter resguardada uma renda mínima que
lhe assegurasse a cidadania plena e que poderia ser
o resultado, por exemplo, da mais justa retribuição
que essa pessoa deveria ter por estar vivendo ali, de
onde saem recursos, muitos vezes, para o exterior,
decorrentes da exploração de minérios, da exploração das riquezas daquela Floresta. E muitas vezes
essas pessoas que vivem no interior da Floresta
Amazónica não têm possibilidade de se apropriar de
um mínimo que seria perteitamente justo estar lhe
sendo assegurado.
'
E isto até mesmo para que toda pessoa hoje
vivendo em condições de pobreza no Brasil pudesse
ter as suas crianças indo à escola, em vez de estar
sendo forçadas ora à prostituição infantil - como infelizmente detecta hoje a imprensa, está se espalhando de forma assustadora por todo o Brasil -, ora
a mendigar, ora a vender doces, ora a fazer ativida·
des que não são propriamente produtivas, mas .que
seus pais lhes pedem para fazer, porque é a maneira de conseguir pelo menos a sobrevivência.
Sr. Presidente, fico preocupado que um Presi·
dente que teve a sua vida pautada pela busca da
justiça esteja extremamente tímido em contribuir
para que a nossa sociedade, mais rapidamente do
quetemfeito,avance.
O Presidente da República disse, no Canadá,
que se já tivesse sido realizado mais no que diz respeito a reformas - acredito que estivesse se referindo às reformas administrativa, da Previdência e outras -. poderia não estar vivendo o seu difícil cotidia·
no de Presidente, poderia deixar até mesmo a idéia
de ser reeleito. E fez um comentário crítico ao Con·
gresso Nacional, à Câmara dos Deputados, por não
ter votado, como Sua Excelência gostaria, a reforma
administrativa nesta semana. E fez críticas àqueles
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que muitas vezes estão pensando, como Parlamentares, em seus próprios benefícios.
Mas, como assinala hoje Jânio de Freitas,
quem é que colocou algo que irá sobretudo beneficiá-lo antes das reformas que Sua Excelência diz
serem tão ;mportantes para o País? Quem é que,
senão a sua base de Governo, a sua base parlamentar, está, hoje ainda, no Senado Federal, tentando fazer com que em primeiro lugar votemos a possibilidade do direito de reeleição do Presidente? É o
Presidente que antes está colocando o seu próprio
direito de reeleição.
Ora, Sr. Presidente, quem é que está em primeiro lugar, visando ao seu próprio benefício, senão
aquele que determina a sua base de~poio parlamentar, inclusive para prosseguir a discussão, o debate sobre o direito à reeleição? E considera como
válida uma seqüência de sessões, como a de hoje, a
de segunda-feira e a da próxima semana.
Aponto ainda que estamos hoje participando
de uma sessão deliberativa válida sem que haja o
registro eletrónico das presenças dos Senadores.
Está-se, com isso, vendo o interesse pessoal; de
quem? Não está o Presidente da República, em primeiro lugar, pedindo à maioria qu_e o sustenta no
Congresso Nacional que se encarregue de fazer
tudo o que for necessário para alcançar o seu direito
à reeleição?
Eu preferiria ver o Presidente, que tem apenas
1 ano e 8 meses de mandato constitucional válido,
dedicando-se mais à tentativa de solucionar os problemas da sociedade brasileira: como conseguir
maior justiça, como acelerar a reforma agrária para
modificar a estrutura fundiária tão injusta e como
conseguir instrumentos que erradiquem, com maior
eficácia, a miséria.
Sr. Presidente. tentarei uma audiência com o
Presidente Fernando Henrique Cardoso, na próxima
semana, para tratar exatamente da tramitação, no
Senado e na Câmara dos Deputados, do projeto de
garantia de renda mínima. Quero ver se consigo
uma atenção mais explícita dele próprio e da sua
equipe económica para esse fim, porque se o propósito for o de erradicar a miséria, a definição do salário mínimo não é suficiente. É preciso que, ao lado
da definição, a mais adequada, do valor do salário
mínimo. se leve em conta inclusive os ganhos de
produtividade ocorridos na economia, mesmo durante o período em que Sua Excelência é Presidente.
Durante esse período, se o valor do salário mínimo,
em termos do poder aquisitivo, não levar em conta o
aumento do ganho de produtividade em média do
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trabalhador, então efélivamente Sua Excelência es-tará diminuindo o poder de barganha dos trabalhadores de menor qualifieação.
Esse é um ponto.
O outro ponto é que o salário mínimo não é um
instrumento suficiente-e adequado para garantir aos
brasileiros, aos que trabalham, aos que não trabalham ou aos que es~o realizando um outro tipo de
trabalho, que não recebem a retribuição monetária
no mercado, uma vi~a digna; por exemplo, para
aquela mãe, aquela dona de casa que tem diversos
filhos pequenos e que está realizando um trabalho
não remunerado no mercado, mas que é importante
também.
Portanto. é preciso pensar em um mecanismo,
já vigente em tantos outros países. de garantia de
tenda para os cidadã()s através de uma renda de cidadania.
Há outros instrumentos que contribuem para
erradicar a pobreza, como, por exemplo, o crédito
popular; a garantia de que pessoas com baixa remuneração podem ter acesso a empréstimos, pequenos que sejam. A experiência do Gramen Back, o
banco do vilarejo de Bangladesh, é uma lição bonita
nessa direção.
___ É perfeitamentE)_pos~ível proporcionar às pessoas que não têm grande património, rnas que têm a
possibilidade de trabalhar - de conseguir, por exemplo, uma máquina de costura, uma carroça, uma
charrete, um pequeno instrumento de trabalho -, um
aumento na sua remuneração e, com isso, poder pagar um modesto empréstimo.
Mas é preciso criar condições para isso, assim
como se pode proporcionar condições de estudo,
em larga escala, para as crianças deste País, quando seus pais não tê-m remuneração adequada, através dos programas de bolsa-escola ou de programas de garar1tiaâe rendá mínima, qUe complementam a rencJa das famílias e permitem que suas crianças tenham assegurado o direito de freqüentar a escola.
Sr. Presidente, antes de concluir, eu gostaria
também de fazer referência ao episódio ocorrido no
Peru, na Embaixada do Japão.
Embora algumas pessoas estejam elogiando o
Presidente Alberto Fujimori, por ter realizado uma
operação militar naquela embaixada, registro, Sr.
Presidente, que a impressão que tive foi ade que o
Presidente Alberto Fujimori não ctJmpriu com a sua
palavra. Ele havia dito que iria resolver o dramático
impasse da prisão dos 72 reféns - inicialmente,
eram cerca de 400 - de outra forma. Havia alguns
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membros do governo do Peru, inclusive o irmão do
Presidente Fujimori; um membro da Suprema Corte,
o embaixador do Japão e embaixadores de outras
nações - inicialmente, também o Embaixador brasileiro.
O Presidente Fujimori pediu a colaboração-de
Chefes de Estado para resolver a questão. Esteve
inclusive em Cuba, para combinar com o Presidente
Fidel Castro a possibilidade de refúgio para aqueles
que ocuparam a embaixada, se houvesse solução
para o impasse. Mas parece que aquilo foi mais
cena do que intenção verdadeira, porque hoje se
sabe que o que aconteceu há três dias foi planejado
desde o início.
Alguns podem estar comemorando, mas já
houve situações semelhantes que foram resolvidas _
sem mortes, como a do membro da Suprema Corte
do Peru.
Quando o próprio empresário brasileiro, Abílio
Diniz, foi seqüestrado, DoM Paulo Evaristo Arns teve
a iniciativa, a coragem de interceder e dialogar com
os seqüestradores. Chegaram, então, a um acordo,
quando os seqüestradores resolveram salvar a vida
de Abílio Diniz e das demais pessoas, sem a necessidade de uma operação militar para resolver o impasse.
Esse episódio, por exemplo, constitui um fato
histórico importante. Foi uma solução com a determinação de se resolver um problema dessa natureza sem derramamento de sangue.
Portanto, não aplaudo a atitude do Governo do
Peru. Mais importante é observarmos o quanto, no
Peru e em outros lugares da América Latina, continua a haver situações graves de injustiça social, que
constituem a razão mais profunda da existência dos
movimentos revolucionários como o Tupac Amaru.
Gostaríamos de ver toda a energia usada naquela ação militar ser utilizada em outra direção, naquela de conseguirmos soluções mais adequadas e
profundas para a erradicação da miséria e das injustiças, tanto no Brasil como em toda a América Latina
e nos diversos países do mundo, para que a paz
verdadeira resulte da construção da justiça. Com
tanta injustiça, Sr. Presidente, com tanta pobreza,
vai ser difícil não vermos repetidas ações como
aquela dos Tupac Amaru.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Concedo a palavra ao Senador Mauro Miranda.
S. E~ disporá de cinqüenta minutos para o seu
pronunciamento.
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O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Pronl.inda o seguinte alscü-rso:)- SCPresidente, S~s é
Srs. Senadores. a economia de Goiás vem vivendo
um rico períodO de-mudanças e de saltos de quali-dade nos últimos vinte anos, e creio que não seria
presunçoso afirmar que os espaços conquistados
têm vínculos estreitos com o desempenho dos administradores originários do PMDB a partir do primeiro
·governo de lris Rezende. Foram os progressos formidáveis da economia rural que sustentaram esse
crescimento, através da expansão da fronteira agrícola e da alavancagem do processo de industrialização. Apesar da timidez dos investimentos que dependem do Governo Federal, sobretudo em áreas
estratégicas de infra-estrutura, temos a sorte de contar com esforços empresariais inovadores e corajosos. E esse tem sido o grande contrapeso que expli-ca a trajetória positiva de nossa economia.
A pecuária de leite tem uma tradição de dificuldades na adequação entre custos e resultados, e
isso não acontece apenas em Goiás. Para ser forte
e rentável, a atividade depende de preços justos
para o produtor, apoio tecnológico oficial, créditos
para investimento e políticas de proteção nas práticas comerciais do setor de insumos. Com enormes
.sacrifícios, fiel à vocação de produzir apesar de
tudo, Goiás já conquistou a posição de segundo
maior produtor nacional de leite, graças a ganhos de
produtividade e a uma agressiva política de profissionalização do setor. Com o mesmo rebanho e as
mesmas áreas de pastagens, aumentamos em 43
por cento a nossa produção nos últimos anos.
No ano passado, os 50 mil proprietários geianos produziram 2 bilhões de litros de leite, com o
crescimento de 25% em relação a 95. Entre pequenas, médias e grandes indústrias de derivados, já temos instalados, no Estado, SOO laticínios, com a presença, entre eles, de empreendimentos de porte
como a Nestlé, a Parmalat, a Paulista, a ltambé. O
setor responde por 200 mil empregos diretos e indiretos e tem ainda outra função social de grande relevo, graças ao programa de distribuição de leite a famílias carentes, implantado em todo o Estado pelo
Governador Maguito Vilela. Por todo esse perfil económico e social, a pecuária de leite do meu Estado é
um dos pilares mais importantes para a consolidação da economia goiana, como grande mercado produtor, consumidor e exportador.
Atenta para a realidade atual e para as perspectivas futuras da produção estadual de leite e derivados, a Federação de Agricultura do Estado promoveu_rece_ntemen.te_um grande .Qel:lat!'ld~ ca_ráter il'lte-

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

564

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

ANAIS DO SENADO FEDERAL

grado, buscando ouvir todo o setor e estabelecendo
novas metas políticas e econõmicas para fortalecer
ainda mais a estrutura de produção. Prevaleceu entre os debatedores a tese que já havia sido exposta
pelo presidente da FAEG, o Dr. João Basco Umbelino dos Santos, no sentido de avançar ainda mais
nos esforços de profissionalização do setor, para torná-lo suficientemente competitivo diante dos desafios da globalização e das novas possibilidades
abertas com o Mercosul.
Acompanho em gênero, número e grau o pensamento do nosso líder empresarial, quando defende a solução de algumas questões essenciais para
recompensar o esforço que tem sido empreendido
pelos produtores estaduais. Os pontos- mais importantes são os seguintes: suspender a importação de
leite e derivados subsidiados, o que é injusto e desestimulante; adequar os custos dos financiamentos,
que são impraticáveis; fiscalização dos preços de insumos básicos. como fertilizantes, medicamentos, defensivos, máquinas e equipamentos, que sofreram
grandes elevações na fase do Real, enquanto o leite e
seus derivados ficaram estáveis, e, finalmente, a modernização das leis e dos órgãos que tratam da sanidade animal. A legislação é arcaica, e os órgãos encarregados da fiscalização já não atendem às atuais · exigências de uma produção complexa e sofisticada
No meu entender, são reivindicações mínimamente razoáveis para o atendimento de uma classe
que tem contribuído tanto para o desenvolvimento
do Estado e do País, e para a produção de um alimento básico na dieta dos brasileiros, como é o leite. Em Goiás, eles estão fazendo a sua parte, gastando em investimentos e pesquisas, contratando
consultorías, promovendo intercâmbios e estabelecendo avanços genéticos. Como enfatizou o presidente da FAEG, cumpriu-se apenas uma primeira
etapa do processo de profissionalização, que já deu
grandes frutos, a partir de 1994. A população foi beneficiada díretamente, passando a consumir 136 litros de leite per capHa, ao ano, contra uma marca
que há dois anos era de apenas 100 litros. A meta
ideal, que é perseguida, é de 150 litros, embora a vizinha Argentina, por exemplo, já tenha alcançado
um patamar de consumo de 200 litros.
Sei que o Ministro da Agricultura, nosso prezado Senador Arlindo Porto, é um aliado e foi ouvir de
perto os reclamos dos nossos pecuaristas. Mas é
necessário que os ministérios da área económica
também sejam sensibilizados e procurem ouvir os
nossos pleitos. É esse o apelo que quero deixar consignado.
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. Muito _obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Os
Senadores Joel de Hollanda e José lgnácio Ferreira
enviaram discursos à Mesa para serem publicados na
forma do disposto do art. 203 do Regimento Interno.
S. Ex-s serão atendidos.
O SR. JOEL OE HOLLANDA (PFL-PE) - Sr.
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, em 15 de fevereiro último, o Município de Belém de São Francisco e
o Estado de Pernambuco perdiam um de seus filhos
mais queridos e ilustres. Naquela data, com 83 anos
de vida venturosa e profícua, completados três dias
antes, morria Edson Lustosa Cantarelli, promotor e
advogado, professor universitário, deputado e, sobretudo, homem público que fez de sua vida um sacerdócio, comprometido que foi com as causas comunitárias, com o bem-estar de seus semelhantes e
com o progresso de sua terra.
Des-de moço demonstrava Edson Cantarelli
inegável pendor para a vida pública e para o exercício da solidariedade. Seus amigos e companheiros
já podiam, então atestar sua fina sensibilidade, sua
aguda inteligência e sua conduta coerente com os
- - princípios de respeito e amor ao próximo. Jamais
negava seu_apoío a quem dele precisasse. Mais tarde, em sua vida pública, viria a ratificar a impressão
que dele tinham os amigos e conhecidos, expandidos em círculo mais amplos seu irreprimível impulso
de ser útil à comunidade.
Bacharel em Direito, estreou sua vida profissional como advogado e como promotor, demonstrando, em ambas atividades, entranhado senso de justiça e irrefreável busca da verdade. Como professor
universitário, disseminou entre seus privilegiados
discípulos uma concepção humanista das ciências
jurídicas, em conformidade com os .principias que
oorteavarri st.Ja própna 6onairta. -Como homem de
leis vocacionado para a promoção do bem-estar social, complementou seus conhecimentos fazendo o
curso superior de Administração Pública. Pavimentava, assim, um caminho que lhe garantiria prestigio e
reconhecimento, não porque assim o desejasse,
mas porque esses eram, naturalmente, os frutos a
serem colhidos por quem semeava retídão e amor
ao próximo.
Imbuído de tais sentimentos, mais cedo ou
mais tarde haveria Edson Lustosa Cantarem de dedicar-se plenamente à vida pública. Foi o que ocorreu
em 1954, quando se elegeu deputado estadual. Sua
dedicação às causas da comunidade seria sobejamente reconhecida pela população do sertão pernambucano, que o elegeria novamente, por mais
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c1nco sucessivas vezesc_rnembro da Assembléia Legislativa.
Nesse decurso de um quarto de século, em
que representou Belém de São Francisco e o povo
pernambucano em geral naquele Parlamento, pôde
desempenhar seu mais consistente papel em favor
da população humilde e em benefício do progresso
da reg1ão. Nessa meritória tarefa, contou com o
apoio de destacados políticos de ltacuruba, Santa
Maria da Boa Vista, Petrolina, Floresta, Terra Nova,
Parnam1rim, Mirandiba, Orocó e Cabrobó, além, naturalmente, de Belém de São Francisco.
Nesse ponto, não podena omitir a venturosa e
duradoura parcena que formou com Alípio Lustosa
no f1nal dos anos 40. Dec1d1ram ambos trabalhar juntos e com afinco por Belém de São Francisco. Coube a Alip1o Lustosa -que para viabilizar esse projeto
renunc1ou 1gaalrnente a uma carreira que se afigurava brilhante no Ministério Público - tomar realidade
os anseios, as reivindicações, muitas vezes os sonhos, do povo belemita.
A Edson Cantarelli, já deputado estadual, coube defender os interesses de sua terra no âmbito estadual. dando suporte às ações de Alípio Lustosa.
Assim. enquanto um ouvia a população, percorria a
região, listava necessidades, contratava pessoal, supervisionava obras., o outro percorria gabinetes, encaminhava projetas, reivindicava recursos.
Entre outras realizações dessa felíz parceria podemos c1tar a construção dos colégios 'Nossa Senhora do Patrocínio" e 'Menmo Deus', que se multiplicaram em várias unidades naquela parte do sertão; e, ainda na área da Educação, sempre com a
indispensável participação de educadores e de líderes políticos regionais, o "Centro de Ensino Superior
do Vale do São Francisco"- Cesvasf.
A sua brilhante carreira política acrescentou.
ainda, a experiência de Secretário de Estado para
Assuntos Extraordinários. no governo Moura Cavalcanti. E ao deixar a Assembléia, ficou ainda por quatro anos no IPSEP, como diretor administrativo e direter financeiro, até que, em 1983, afastou-se em
definitivo da vida pública.
Um episódio é particularmente emblemático no
que respeita à sua capacidade-de liderança e de
conciliação. Trata-se da emancipação política de ltacuruba, antigo distrito de Belém de São Francisco,
na qual atuou como mediador em todas as instâncias administrativas. O resultado dessa atuação,
ponderada e sábia, foi que ltacuruba conquistou sua
autonomia politica sem que houvesse, de qualquer
das partes, hostilidades e rupturas, podendo-se hoje
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_ereditar a_ Edson ~-9Jtlé!rf!lli_ boa_pªrçela ºª- ªfetivldade que marca as relações en're os dois municípios.
intimamente ligados por sua história, seu passado
comum. seus usos e costumes.
Seu atavismo deixou marcas também na literatura, conforme se percebe em "Luar do Me_u Sertão".
Com simplicidade e elegância, Cantarelli faz na obra
uma leitura poética da alma sertaneja, que, não por
acaso, coincide com sua própria natureza, com seu
jeito telúrico de amar e de viver.
Quis Deus conceder a Edson Lustosa Canta,
relli _a_graça de comemorar, no ano passado, suas
bodas de ouro 09111a inseparável Mana do Carmo.
Ao partir, em 15 de fevere1ro último, deixou. além da
abnegada esposa, os filhos Délio, juiz de Dire1to;
Elba, psicóloga; e Ênio, médico cardiologista.
Para seus familiares, assim como para amigos.
correligionários e o povo em geral, deixou um precioso legado, um raro exemplo de amor ao próximo
e de devoção à causa pública, razão por que lhe
rendemos póstuma homenagem de gratidão e de reconhecimento.
Muito obrigado!
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, os cafeicultores do Espírito Santo, que já sofreram no próprio
bolso os efeitos nocivos das sucessivas intervençõ- es do-ESíado n()-mercaâocafeelf6:-ésfaó ma1s Uma---ve.iapreensfvõs com a perspecfíliaae novos e vultosos prejuízos. Na última semana, uma empresa de
café solúvel do Paraná anunciou a sua dispos1ção
de im-portar da Índia 20 mil sacas de café robusta
que, depois de industrializado, seria recolocado no
mercado i11ternacional.
Embora legal, já- que não existem disposições
que proíbam a importaçã-o do café toriC!do i:om a obrigação de reexportá-lo totalmente após a sua industrialização, é evidente que esta iniciativa dos empresários paranaenses tem por objetívo principal forçar
o Governo Federal a realizar novos leilões de seus
estoques reguladores, provocando acentuada queda
no preço do produto.
Com efeito, Sr. Presidente, Srs. e Sr"s Senadoras, quando o Governo coloca os seus estoques no
mercado cafeeiro ocorre uma baixa nominal. ocasionando perdas relevantes para os produtores, principalmente quando eles se preparam para colher a
nova safra. É evidente que uma operação comerc1al
dessa magnitude poderá trazer lucros para a indústria do café solúvel, mas ela certamente contabilizará prejuízos para a economia do Brasil e para os estados produtores do conillon.
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redação ao § 5° do art. 14, caput do art. 28, ao inci·
Segunoo informações que nos toram transmitl-~Q::JL çlo_;:llt 2, ao c_aput do art. 77 e ao art. 82 da
das pelo Presidente da Cooperativa de São Gabtiél
ConstftuiÇão Federal(reeleição). tendo
da f'alha, no Espirita Santo, o Sr. Dário Martine:li, a
empresa paranaens·e-importaria o c-até indiano ao
Parecer favoráy~Lsob n• J 2_7, ~.43 1997, da Copreço de US$ 67 a saca, valor que é 21% menor do
missão oe ConstityL~o. ,JI.J~tiÇ? e ClQªc!ania. vencidQs_
·os- Senadores Antônio Carlos Valadares e Josaphat
que o preço praticado no mercado interno. ou seja,
Marinho, e, em separado, José Eduardo Outra.
US$ 85. Aparentemente estaríamos diante de um
O SR. PRI;SJOENTE (Jefferson f'e_re_s) - Nada
excelente negócio para o importador. O sucesso empresanal depende das boas oportunidades de commais havendo a tratar. declaro en~rradéla sessão.
pra e esta, em princípio, seria uma delas. Acontece,
(Levànta-se a sessão às 12h10min.)
porem, que neste preço não está embutido o custo
"('OS...,-:125219/'
de transporte. que ficaria por conta do comprador,
alem de não haver garant1as quanto a qualidade do
café torrado na Índia.
Por outro lado, Sr. Presidente, Srs. e Sr"s Se·
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS
nadaras, estamos d1ante de uma operação comer5 1 Reunião da Comissão de Assuncial que não nos deixa benefício algum. Ao contrário.
-tos Económicos da 3° Sessão Legislativa
enfraquecera mais a1nda a nossa balança comercial.
Ordinária da 501 Legislatura, realizada em
Afmal. por que 1mpt1rtar café indiano se nós o ternos
8 de abril de 1997, às 10h30min.
em profusão em nossas fronteiras?
Os cafeicultores do Espírito Santo estão conÀs dez horas e trinta minutos do dia oito de
abnl de mil novecentos e noventa e sete, na Sala de
vencidos de que esta transação não irá se concretizar. não apenas por-seu alto nsco como também
Reuniões da Comissii.o. sob a Presidência do Senapelo fato de que o desconhecimento do produto ad'
dor José Serra e com a presença dos Senadores
Francelina Pereira. Jefferson Peres, Esperidião
qui rido pode alterar a qualidade do café soJúvel produz1do pela empresa paranaense. Entendemos_ que
Amin. Vilson Kleinübing, Laura Campos, Onofre Quia iniciat1va é muito ma1s política do que~comecciaL A
nan, Ney Suassuna, Beni Veras. Jonas Pinheiro,
Gerson Camata. Waldeck Ornelas. Carlos Bezerra,
1ndústna do café solúvel mandou um av1so claro ao
Governo: se não houver novos leilões dos estoques
Edison Lobão, Eduardo Suplicy, Osmar Dias, Antonio Carlos vaiaCtares: Ramez-TebeC [iwy Dias, Ferró:guladores, ela irá adquirir o produto no exterior.
Esperamos que o Governo, através do Ministé·
nando Bezerra, Bello Parga, Freitas Neto e Teotónio
rio da lndústna, do Comércio e do Turismo, não se
- Vilela Filho. Deixam de comparecer os Senadores
Gilberto Miranda, Qdac1r_S_oares, Gilvan Borges,
deixe levar por maquinações desta natureza. Os caSérgio Machado, Coutinho Jorge, Ademir Andrade e
feicultores do Espírito Santo e de outros Estados
não têm condições de arcar com uma outra oálxa ar: ---José Eduardo Vieira. O senhor Presidente declara
t1ficial do conillon. A hora é de fortalecer a nossa caabertos os trabalhos, __dispensando a leitura da ata
feicultura, e não de criar mecanismos que penmitam
da reunião antenor, -q-ue é dada como aprovada. A
~~guir_pal>sa-se a_a_IJreciação da_ ~guinte pauta:
o fortalecimento _de um segmento da comercializal!e_rn 01_·11.1_E)_Ilsagem N° 58;-cre- 1997. (Mensagem n°
ção do café em detrimento da faixa produtora.
Muito obrigado.
~-140, de 29.01.97~ naorigerri).-que -submete-à apreO SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres)
A
ciação do Senado Federal, o nome dos Senhores
Presidência designa para a sessão deliberativa ardi,
Paulo Dyrceu Pinhe1ro, em recondução, e Arthur
Barrionuevo Filho, para exercerem cargos de Connária do próximo dia 28, segunda-feira, às
- -- selheiro do Conselho Administrativo de Defesa Eco14h30min., a seguinte
ORDEM DO DIA
nômica - Cade. Relator: Senador Coutinho Jorge.
Item único
Resultado: Aprovadas as indicações por quinze voPROPOSTA DE EMENDA À
tos favoráveis e duas abstenções. Item 02- Ofícios
CONSTITUIÇÃO N• 4, DE 1997
No 22, DE 1997. (Ofício OG-n° 04,2/97.01.1, de
19:02:97; na origem)~ quef e'ritarrfmha ao Senado FeSegundo dia de discussão, em_p_rü]leirQ_turno, ___ .deral.o Termo Aditivo de Rerratificação ao Contrato
da Proposta de Emenda à Constituição n"4._ge 1_~ ____de. Abertura de Crédito, celebrado com a Caixa Econõmica FederqLe..com garalitia-da-Urnao. nos ter(n" 195, na Câmara dos Deputados), que dá nova
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Ata Da 48a Sessão Deliberativa Ordinária
em 28 de abril de 1997

3a Sessão Legislativa Ordinária, da soa Legislatura
Presidência do Sr.: Antonio Carlos Magalhães, da Sra. Marluce Pinto
e do Sr. Valmir Campelo
AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães - Coutinho Jorge - Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Emandes Amorim - Esperidião Amin - Francelina Pereira - Gilvam Borges Guilherme Palmeira - Humberto Lucena -~ris Rezende - Jefferson Peres - João França - João Rocha - Josaphat Marinho - José Alves - Lauro Campos - Leomar Quintanilha - Marluce Pinto - Mauro
Miranda - Nabor Júnior - Osmar Dias - Regina Assumpção - Roberto Requião - Ronaldo Cunha Lima
- Valmir Campelo - Waldeck Omelas.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -A lista de presença acusa o comparecimento de 29 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1• Secretário em exerclcio, Senador José
Alves, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

OFICIOS
DE MINISTRO DE ESTADO
N° 28/97, de 10 do corrente, do Ministro de Estado da Educação e do Desporto, encaminhando as
informações referentes ao quesito número 5 do Requerimento n• 195, de 1997, de informações, da Senadora Marina Silva, e esclarecendo que os demais
quesitos são de competência do Tribunal de Contas
da União.
As informações foram remetidas, em
cópia, à requerente.
O requerimento vai ao Arquivo.

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
N" 64/97, de 25 do corrente, comunicando a
aprovação de Emendas do Senado ao Projeto de Lei

da Câmara n• 94, de 1996 (n" 1.325/95, naquela
Casa), que institui a Lei de Proteção de Cultivares e
dà outras providências.
(Projeto enviado à sanção em 25-4-97)

PARECERES
PARECERES N05 166, E 167, DE 1997

Sobre o Projeto de Lei da Câtrlara n•
42, de 1995, {Projeto de Lei n• 2.560, de
1989, na origem) que Dispõe sobre a
apresentação de receituário agror.6mico
para a obt8nção de financiamento agricola e dá outras providências.
PARECER N" 166, DE 1997 DA
COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS

Relator: Senador Jonas Pinheiro
- I - Relatório
O Projeto de Lei da Câmara n• 2.560, de 1989,
de autoria do Deputado Uldorico · Pinto, estabelece
que, nas operações de crédito rural, realizadas por
agentes financeiros oficiais e privados, somente poderão ser liberados recursos destinados à aquisição
e à aplicação de agrotóxicos e afins mediante a
apresentação de receita agronOmica, prescrita nos
termos da Lei n• 7.802, de 11 de julho de 1989, e de
sua regulamentação.
Estabelece também, que é facultado ao beneficiário do crédito o financiamento das despesas com
assistência técnica, à nlvel do imóvel ou produtor rural.
Referido Projeto foi apresentado à Câmara dos
Deputados e, após tramitar em regime ordinário, incorporar contribuições e receber parecer favorável
na Comissão de Agricultura e Politica Rural, na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias e na Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, foi aprovado pelo Plenário daquela
Casa, em 22 de março de 1995.
Encaminhado ao Senado Federal, em 28 de
março de 1995, foi o mesmo submetido.à Comissão
de Assuntos Sociais e Comissão de Assuntos EconOmicos.
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Abt!rto o prazo para apresentação de emendas
nesta Comissão, o mesmo não recebeu emendas.
É o nosso relatório.
11 -Voto do Relator
O Projeto de Lei da Câmara n• 2.560-B, de 1989,
apresentado pelo nobre Deputado Uldorico Pinto, aprimora a Lei n• 7.802, de 11 de julho de 1989, conhecida como a "Lei dos Agrotóxicos" e contribui para disciplinar o uso de agrotóxicos e, como conseqOência,
preservar, não apenas a qualidade de vida humana,
como, também, a fauna e a flora.
Assim, a criação de uma medida de controle ao
uso de agrotóxicos, no ambito do crédito rural, constitui uma iniciativa salutar, já que poderá contribuir·
para que a utilização desses produtos se faça de forma mais criteriosa e correta, consoante os procedimentos técnicos prescritos pelos profissionais habilitados ao exercfcio do receituário agronOmico.
A análise do conteúdo do referido Projeto de
Lei indica haver uma correta, exemplar e oportuna
preocupação com tão grave problema.
Em face das razOes de mérito expostas e do
atendimento aos pressupostos de constitucionalidade
juridicidade, boa técnica legislativa, opinamos pela su~
aprovação, na forma onginalmente apresentada.
É este o nosso Voto.
Sala das ComissOes, 28 de março de 1996. Beni Veras - Presidente - Jonas Pinheiro - Relator
- Valmir Campelo - Marluce Pinto - Marina Silva Benedita da Silva - Lucldlo Portella -José Alves Freitas Neto - Antonio Carlos Valadares - Mauro
Miranda - Joel de Holanda - Bello Parga - Lúcio
Alcântara - Junia Marise - Waldeck Omelas.
PARECER N° 167, DE 1997
DA COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS

I - Relatório
O Projeto de Lei da Camara n• 2.560, de 1989,
de, autoria do Deputado Uldorico Pinto, estabelece
que, nas operações de crédito rural, realizadas por
agentes financeiros oficiais e privados, somente poderão ser liberados recursos destinados à aquisição
e à aplicação de agrotóxicos e afins mediante a
apresentação de receita agronOmica, prescrita nos
termos da Lei n• 7.802, de 11 de julho de 1989, e de
sua regulamentação.
Estabelece também, que é facultado ao beneficiário do crédito o financiamento das despesas
com assistência técnica, à nfvel do imóvel ou produtor rural.
··
Referido Projeto foi apresentado à Câmara dos
Deputados e, após tramitar em regime ordinário, in-
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corporar contribuições e receber parecer favorável
na Comissão de Agricultura e Politica Rural, na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias e na Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, foi aprovado pelo Plenário daquela
Casa, em 22 de março de 1995.
Encaminhado ao Senado Federal, em 28 de março de 1995, foi o mesmo submetido à Comissão de Assuntos Sociais e Comissão de Assuntos EconOmicos.
Aberto o prazo para apresentação de emendas
nesta Comissão, o mesmo não recebeu emendas.
É o nosso relatório.
11 -Voto do Relator
O Projeto de Lei da Camara n• 2.560-B, de 1989,
apresentado pelo nobre Deputado Uldorico Pinto, aprimora a Lei n• 7.802, de 11 de julho de 1989, conhecida como a "Lei dos Agrotóxicos" e contribui para disciplinar o uso de agrotóxicos e, como conseqüência,
preservar, não apenas a qualidade de vida humana,
como, também, a fauna e a flora.
Assim, a criação de uma medida de controle ao
uso de agrotóxicos, no ambito do crédito rural constitui uma iniciativa salutar, já que poderá co~tribuir
-para-que a utilização desses produtos se faça de forma mais criteriosa e correta, consoante os procedimentos técnicos prescritos pelos profissionais habilitados ao exerclcio do receituário agronOmico.
A análise do conteúdo do referido Projeto de
Lei indica haver uma correta, exemplar e oportuna
preocupação com tão grave problema.
Em face das razOes de mérito expostas e do
atendimento aos pressupostos de constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa, opinamos
pela sua aprovação, na forma originalmente apresentada.
É este o nosso Voto.
Sala das Sessões, 16 de abril de 1997. - José
Serra, Presidente - Jonas Pinheiro, Relator - Joel de
Hollanda -Fernando Be:mrra - 0smar Dias - Esperf-

dllo Arnin - Jefferson Peres - Vllson Klelnübing Francelina Pereira - FA!ftas Neto -Coutinho Jorge Waldeck Omelas- l.evy Dias- Ramez Tebet.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI N" 7.802, DE 11 DE JULHO DE 1989
Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o ann~enamento,
a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exporta-
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ção, p destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá
outras providências.
O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1• A pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o
destino final dos reslduos e embalagens, o registro,
a classificação, o controle, a inspeçao e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, serflo regidos por esta lei.
Art. 2" Para os efeitos desta Lei, consideram-se:
I - agrotóxicos e afins:
a) os produtos e os agentes de processos tlsicos,
qulmicos ou biológicos, destinados ao uso nos setores
de produção, no armazenamento e beneficiamentos
de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de
florestas, nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e também de ambientes urbanos, hldricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da
flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos;
b) substancias e produtos, empregados corno
desfolhamentos, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento;
11 -componentes: os principias ativos, os produtos técnicos, suas matérias-primas, os ingredientes inertes e aditivos usados na fabricação de agrotóxicos e afins.
Art. 3" Os agrotóxicos, seus componentes e
afins, de acordo com definição do art. 2" desta Lei só
poderflo ser produzidos, exportados, importados, comercializados e utilizados, se previamente registrados em órgflo federal, de acordo com as diretrizes e
exigências dos órgoos federais responsáveis pelos
setores da saúde, do meio ambiente e da agricultura.
§ 1" Fica criado o registro especial temporário
para agrotóxicos, seus componentes e afins, quando
se destinarem à pesquisa e à experimentação.
§ 2" Os registrantes e titulares de registro fornecerao obrigatoriedade, à Uniao, as inovações concernentes aos dados fornecidos para o registro de
seus produtos.
§ 3" Entidades públicas e privadas de ensino,
assistência técnica e pesquisa poderflo realizar experimentação e pesquisas, e poderflo fornecer laudos no campo da agronomia, toxicologia, res[duos,
qulmica e meio ambiente.
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§ 4" Quando organizações internacionais responsáveis pela saúde, alimentação ou meio ambiente, das quais o Brasil seja membro integrante ou signatário de acordos e convênios, alertarem para riscos ou desaconselharem o uso de agrotóxicos, seus
componentes ·e afins, caberá à autoridade competente tomar imediatas providências, sob pena de
responsabilidade.
§ 5" O registro para novo produto agrotóxico,
seus componentes e afins, será concedido se a
sua ação tóxica sobre o ser humano e o meio ambiente for comprovadamente igual ou menos do
que a daqueles já registrados, para o mesmo fim,
segundo os parametros fixados na regulamtJntação desta Lei.
· § 6" Fica proibido o registro de agrotóxicos,
seus componentes e afins:
a) para os quais o Brasil nao disponha de métodos para desativação de seus componentes, de modo
a impedir que os seus reslduos remanescentes provo-quem nscos· aa meiõ ambiente e àsáiíâé pública;
b) para os quais nao haja antldoto ou tratamento eficaz no Brasil;
c) que revelem caracterlsticas teratogênicas,
carcinogênicas ou mutagênicas, de acordo com os
resultados atualizados de experiências da comunidade cientifica;
d) que provoquem distúrbios hormonais, danos
ao aparelho reprodutor, de acordo com procedimentos
e experiências atualizadas na comunidade cientifica;
e) que se revelem mais perigosos para o homem do que os testes de laboratórios, com animais,
tenham podido demonstrar, segundo critérios técnicos e cientificas atualizados;
f) cujas caracterlsticas causem danos ao meio
ambiente.
Art. 4" As pessoas tisicas e jurfdicas que sejam
prestadoras de serviços na aplicaçao de agrotóxicos, seus componentes e afins, ou que os produzam, importem, exportem ou comercializem, ficam
obrigadas a promover os seus registras nos órgflos
competentes, do Estado ou do Municlpio, atendidas
as diretrizes e exigências dos órgflos federais responsáveis que atuam nas áreas da saúde, do meio
ambiente e da agricultura.
Parágrafo único. 8ao prestadoras de serviços
as pessoas tisicas e jurfdicas que executam trabalhos de prevenção, destruição e controle de seres vivos, considerados nocivos, aplicando agrotóxicos,
seus componentes e afins.
.
Art. 5" Possuem legitimidade para requerer o
_canc_elaroentO_QLLª impugnação, em nome próprio,
do registro de agrotóxicos e afins, argOindo prejufzos ao meio ambiente, à saúde humana e dos animais:
I -entidades de classe, representativas de profissões ligadas ao setor;
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11 - partidos politicas, com representação no
Congresso Nacional;
III - entidades legalmente constituldas para a
defesa dos interesses difusos relacionados à proteção do consumidor, do meio ambiente e dos recursos naturais.
§ 1° Para efeito de registro e pedido de cancelamento ou impugnação de agrotóxicos e afins, todas as informações toxicológicas de contaminação
ambiental e comportamento genético, bem como os
efeitos no mecanismo hormonal, são de responsabilidade do estabelecimento registrante ou da entidade
impugnante e devem proceder de laboratórios nacionais ou internacionais.
§ 2° A regulamentação desta Lei estabelecerá
condições para o processo de impugnação ou cancelamento do registro, determinando que o prazo de
tramitação não exceda 90 (noventa) dias e que os
resultados apurados sejam publicados.
§ 3" Protocolado o pedido de registro, será publicado no Diário da União um resumo do mesmo.
Art 6" As embalagens dos agrotóxicos e afins deverão atender, entre outros, aos seguintes requisitos:
I - devem ser projetadas e fabricadas de forma
a impedir qualquer vazamento, evaporação, perda
ou alteração de seu conteüdo;
11 - os materiais de que forem feitas devem ser
insuscetfveis de ser atacados pelo conteüdo ou de
formar com ele combinações nocivas ou perigosas;
III - devem ser suficientemente resistentes em
todas as suas partes. de forma a não sofrer enfraquecimento e a responder adequadamente ás exigências de sua normal conservação;
IV - devem ser providas de um lacre que seja
irremediavelmente destruido ao ser aberto pela pnmeira vez.
Parágrafo ünico. Fica proibido o fracionamento
ou a reembalagem de agrotóxicos e afins para fins
de comercialização, salvo quando realizados nos estabelecimentos produtores dos mesmos.
Art. 7° Para serem vendidos ou expostos à
venda em todo Território Nacional, os agrotóxicos e
afins ficam obrigados a exibir rótulos próprios, redigidos em português, que contenham, entre outros, os
seguintes dados:
I - indicações para a identificação do produto,
compreendendo:
a) o nome do produto;
b) o nome e a percentagem de cada principio
ativo e a percentagem total dos ingredientes inertes
que contém;
c) a quantidade de agrotóxicos, componentes
ou afins, que a embalagem contém, expressa em
unidades de peso ou volume, conforme o caso;
d) o nome e o endereço do fabricante e do importador;
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e) os numE:ros de re'gi;;tro ,Jo produtor e do estabelecimento fabricante ou importador;
f) o nümero do lote ou da partida;
g) um resumo dos principais usos do produto;
h) a classificação toxicológica do produto.
11 - instruções para utilização, que compreendam:
a) a data de fabricação e de vencimento;
b) o intervalo de segurança, assim entendido o
tempo que deverá transcorrer entre a aplicação e a
colheita, uso ou consumo, a semeadura ou plantação, e a semeadura ou plantação do cultivo seguinte, conforme o caso:
c) informações sobre o modo de utilização, inclufdas, entre outras: a indicação de onde ou sobre
o quê deve ser aplicado; o nome comum da praga
ou enfermidade que se pode com ele combater ou
os efeitos que se pode obter; a época em que a aplicação deve ser feita; o número de aplicações e o espaçamento entre elas, se for o caso; as doses e os
limites de sua utilização;
d) informações sobre os equipamentos a serem utilizados e sobre o destino final das embalagens.
III - informações relativas aos perigos potenciais, compreendidos:
a) os passiveis efeitos prejudiciais sobre a saúde
do homem, dos animais e sobre o meio ambiente;
b) precauções para evitar danos a pessoas
que os aplicam ou manipulam e a terceiros, aos animais domésticos, fauna, flora e meio ambiente;
c) simbolos de perigo e frases de advertência
padronizados, de acordo com a classificação toxicológica do produto;
d) instruções para o caso de acidente, incluindo sintomas de alarme, primeiros socorros, antfdotos e recomendações para os médicos.
IV - recomendação para que o usuário leia o
rótulo antes de utilizar o produto.
§ 1° Os textos e simbolos impressos nos rótulos serão claramente visiveis e facilmente leglveis
em condições normais e por pessoas comuns.
§ 2" Fica facultada a inSCiição, nos rótulos, de dados nao estabelecidos como obrigatórios, desde que:
I - não dificultem a visibilidade e a compreensão dos dados obrigatórios:
11 -não contenham:
a) afirmações ou imagens que possam induzir o
usuário a erro quanto á natureza, composição, segurança e elicàcía do produto, e sua adequação ao uso;
b) comparações falsas ou equivocas com outros produtos;
c) indicações que contradigam as informações
obrigatórias;
d) declarações de propriedade relativas à inoqOidade tais como "seguro", "não venenoso", "não
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tóxico"; com ou sem uma frase comp!emantar,
como: "quando utilizado segur.do as instruções";
e) afinnações de que o produto é recomendado
por qualquer órgão do Governo.
§ 3° Quando, mediante aprovação do órgão
competente, for juntado folheto complementar que
amplie os dados do rótulo; ou que contenha dados
que obrigatoriamente deste devessem constar, mas
que nele não couberam, pelas dimensões reduzidas
da embalagem, observar-se-á o seguinte:
I -deve-se incluir no rótulo frase que recomende a leitura do folheto anexo, antes da utilização do
produto;
11 - em qualquer hipótese, os simbolos de perigo, o nome do produto, as precauções e instruções
de primeiros socorros, bem como o nome e o endereço do fabricante ou importador devem constar tanto do rótulo como do folheto.
Art. 8° A propaganda comercial de agrotóxicos,
componentes e afins, em qualquer meio de comunicação, conterá, obrigatoriamente, clara advertência
sobre os riscos do produto à saúde dos homens.
animais e ao meio ambiente, e observará o seguinte:
I - estimulará os compradores e usuários a ler
atentamente o rótulo e, se for o caso, o folheto, ou a
pedir que alguém os leia para eles, se não souberem ler;
11 - não conterá nenhuma representação visual
de práticas potencialmente perigosas, tais como a
manipulação ou aplicação sem equipamento protetor, o uso em proximidade de alimentos ou em presença de crianças;
III -obedecerá ao disposto no inciso 11, do§ 2",
do artigo 7", desta lei.
Art. 9" No exercicio de sua competência, a
União adotará as seguintes providências:
I -legislar sobre a produção, registro, comércio
interestadual, exportação, importação, transporte,
classificação e controle tecnológico e toxicológico;
11 - controlar e fiscalizar os estabelecimentos
de produção, importação e exportação;
III - analisar os produtos agrotóxicos, seus
componentes e afins, nacionais e importados;
IV -controlar e fiscalizar a produção, a exportações e a importação.
Art. 1o. Compete aos Estados e ao Distrito Federal, nos tennos dos artigos 23 e 24 da Constituição Federal, legislar sobre o uso, a produção, o consumo, o comércio e o annazenamento dos agrotóxicos, seus componentes e afins, bem como fiscalizar
o uso, o consumo, o comércio, o armazenamento e
o transporte interno.
Art. 11. Cabe ao Municipio legislar supletivamente sobre o uso e o annazenamento dos agrotóxicos, seus componentes e afins.
Art. 12. A União, através dos órgãos competentes, prestará o apoio necessário às ações de contra-
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le e fiscalização, à Unidade da Federação que não
dispuser dos meios necessários.
Art. 13. A venda de agrotóxicos e afins aos
usuários será feita através de receituário próprio,
prescrito por profissionais legalmente habilitados,
salvo casos excepcionais que forem previstos na regulamentação desta lei.
Art. 14. As responsabilidades administrativas, civil e penal, pelos danos causados à saúde das pessoas e ao meio ambiente, quando a produção, a comercialização, a utilização e o transporte não cumprirem o disposto nesta lei, na sua regulamentação e nas
legislações estaduais e municipais, cabem:
a) ao profissional, quando comprovada receita
errada, displicente ou indevida;
b) ao usuário ou a prestador de serviços, quando em desacordo com o receituário;
c) ao comerciante, quando ·efetuar venda sem
o respectivo receituário ou em desacordo com a receita;
d) ao registrante que, por dolo ou por culpa, omitir infonnações ou fornecer intormaçOes incorretas;
e) ao produtor que produzir mercadorias em
desacordo com as especificaçOes constantes do registro do produto, do rótulo, da bula, do folheto e da
propaganda;
f) ao empregador, quando não fornecer e não
fizer manutenção dos equipamentos adequados à
proteção da saúde dos trabalhadores ou dos equipamentos na produção, distribuição e aplicação dos
produtos.
Art. 15. Aquele que produzir, comercializar, transportar, aplicar ou prestar serviço na aplicação de agrotóxicos, seus componentes e afins, descumprindo as
exigências estabelecidas nas leis e nos seus regulamentos, ficará sujeito à pena de reclusão de 2 {dois) a
4 {quatro) anos, além da multa de 100 (cem) a 1.000
(mft) MVR. Em caso de culpa, será punido com pena
de reclusão de 1 {um) a 3 (três) anos, além, da multa
de 50 (cinqoenta) a 500 {quinhentos) MVR.
Art. 16. O empregador, profissional responsável ou o prestador de serviço, que deixar de promover as medidas necessárias de proteçao á saúde e
ao meio ambiente, estará sujeitO à pena de reclusão
de 2 {dois) a 4 {quatro anos, além de multa de 100
(cem) a 1.000 (mil) MVR. Em caso de culpa, será
punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três)
anos, além de multa de 50 (cinqoenta) a 500 {quinhentos) MVR.
__
Art. 17. Sem prejuizo das responsabilidades civil e penal cabiveis, a infração de disposições desta
Lei acarretará, isolada ou cumulativamente, nos termos previstos em regulamento, independente das
medidas cautelares de embargo de estabelecimento
e apreensão do produto ou alimentos col1taminados,
a aplicação das seguintes sanções:
I -advertência;
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11 - multa de até 1.000 (mil) vezes o Maior Valor de Referência - MVR, aplicável em dobro em
caso de reincidência;
III -condenação de produtos;
IV- inutilização de produto;
V - suspensão de autorização, registro ou licença;
VI - cancelamento de autorização, registro ou
licença;
VIl - interdição temporária ou definitiva de estabelecimento;
VIII - destruição de vegetais. partes de vegetais e alimentos, com resfduos acima do permitido;
IX -destruição de vegetais. partes de vegetais
e alimentos, nos quais tenha havido aplicação de
agrotóxicos de uso nao autorizado, a critério do órgao competente.
Parágrafo único. A autondade fiscalizadora fará
a divulgação das sançOes impostas aos infratores
desta Lei.
Arl 18. Após a conclusão do processo administrativo, os agrotóxicos e afins apreendidos como
resultado da ação fiscalizadora. seráo inutilizados ou
podemo ter outro destino, a critério da autoridade
competente.
Parágrafo único. Os custos referentes a quaisquer dos procedimentos mencionados neste artigo
correrão por conta do infrator.
Art 19. O Poder Executivo desenvolverá açOes
rJe instrução. divulgação e esclarecimento, que estimulem o uso seguro e eficaz dos agrotóxicos, seus
componentes e afins, com o objetivo de reduzir os
efeitos prejudiciais para os seres humanos e o meio
ambiente e de prevenir acidentes decorrentes de
sua utilização imprópria.
Arl 20. As empresas e os prestadores de serviços que já exercem atividades no ramo de agrotóxicos, seus componentes e afins, têm o prazo de até
6 (seis) meses, a partir da regulamentação desta lei,
para se adaptarem às suas exigências.
Parágrafo único. Aos titulares do registro de
produtos agrotóxicos que têm como componentes os
organoclorados será exigida imediata reavaliação de
seu registro, nos termos desta lei.
Art 21. O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data
de sua publicação.
Arl 22. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 23. Revogam-se as disposições em contrário.
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JOSÉ SARNEY, Presidente da República -

lrls Rezende Machado - João Alves Filho - Rubens Bayma Denys.
PARECER N° 168, DE 1997

Da Comissão de Constihlição, Justiça
e Cidadania, sobre a Proposta da Emenda
à Constituição n° 34, de 1995, tendo como
1" signatário, o Senador Carlos Patroclnio,
·que-"dlspõe-sobre a duração dos mandatos dos Prefeitos e Vereadores a serem
eleitos nas eleições de 1996."
Relator: Senador José Fogaça
I -Relatório
Com o objetivo de possibilitar a coincidência
geral dos pleitos eleitorais em todos os nfveis de governo, a Proposta de Emenda à Constituição em
exame, do Senador Carlos Patrocfnio e outros Senadores, aumenta para seis anos a duração do mandato dos Prefeitos, Vioe-Prefeitos e Vereadores que se
elegerem no pleito de 1996, restaurado o mandato
de quatro anos a partir das eleiçOes de 2002.
O principal argumento que justifica a proposta é
o de reeduzir os custos eleitorais, considerados excessivamente elevados, em razao da realização de processos eleitorais não simultaneos. O texto da justificação ressalta ainda que a coincidência das eleições poderá traduzir, no momento do pleito, a opinião geral da
população em retaçao à situação vigente, bem como
suas expectativas e aspirações. O texto acrescenta, finalmente, que a simultaneidade das eleições pode
conferir maior estabilidade ao exercfcio governamental
e à representação parlamentar em todos os nfveís.

li-Voto
A proposta de Emenda à Constituição n• 34, de
1995, atende às exigências estabelecidas no art 60
da Constituição Federal. De fato, contém número suficiente de assinaturas e nao se destina a abolir a
forma federativa de Estado, o voto direto, secreto,
universal e periódico, a separação dos Poderes,
nem os direitos e garantias individuais.
Do ponto de vista formal, conforma-se ao requisito de juridicidade. Quanto à técnica legislativa, incorre em falha, totalmente sanável, ao propor alteração do texto constitucional sem se reportar ao dispositivo que pretende modificar. Nesse sentido, ensinam os manuais da boa técnica ser conveniente alterar texto legal já existente reportando a modificação ao dispositivo a ser alterado, para facilitar o trabalho do legislador e, principalmente, 'do usuário da
norma, seja ele especialista na área do Direito ou
mesmo um simples cidadao.
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Em relação ao mérito, cabem duas observaJúnia Marise, que acrescenta parágrafo único ao art
çOes. Em primeiro lugar, observa-se entre os
92 d L · • 4 737 d
aluais prefeitos, que a maior reivindi~~"o não é
a e• n .
, e 1965 (Código Eleitoral), esta.,...
belecendo, para as ele"'""'s que obedecerem ao sl·spor man dato mais longo (mesmo por tempo deter''~""'
minado), nem por coincidência de eleições em totema proporcional, urna cota miníma de vinte por
dos os nlveis da federação, mas pelo estabelecicento das vagas de cada partido ou coligação para
candidaturas de mulheres.
mente do principio da reeleição também para os
mandatos municipais.
Conforme esclarece a Senadora na justificaEm segundo lugar, às vésperas da realização
ção, o principal objetivo do projeto consiste em criar
condições para elevar o número de mulheres candido pleito de 3 de outubro de 1996, é inoportuno prodatas a cargos eletivos, a exemplo do que dispõe a
por prorrogação dos mandatos dos próximos eleitos,
principalmente porque já foram realizadas inúmeras
Lei n• 9.100, de 29 de setembro de 1995, que reguconvenções municipais e a opinião pública já está
lamentou as eleições municipais de 3 de outubro
de 1996. Com efeito por incorporações de emenda
mobilizada em tomo dos candidatos, em função das
regras atualmente existentes.
da autora, referida lei determina em seu art. 11, §
Além de pouco ou nada conveniente, a tese da
3•, que vinte por cento, no mlnimo das vagas de
cada partido ou coligação sejam preenchidas por
coincidência geral dos mandatos, que embasa a proposição, também não encontra respaldo do pÕnto de
candidaturas de mulheres.
vista politico. De fato, ao reduzir a apenas um o númeA Senadora argumenta ainda que incorporare de pleitos, diminui as chances dos cidadãos de parçâo dessa norma ao Código Eleitoral significará
ticiparam mais ativamente de um importante··roomentõ· - ~ um passo de grande importància na conquista de
da vida politica, fundamental para a consolidação da
uma ampla igualdade entre os sexos, contribuindo
democracia. Finalmente, do ponto de vista prático, a
para o pleno resgate da cidadania das mulheres
concomitància de eleições em todos os nlveis, do Prebrasileiras.
sidente da República ao Prefeito e Vereador, pode reli-Voto
sultar em ampliação do nlvel de complexidade dos
O Projeto não contém impropriedades de natuprocedimentos, tanto durante a campanha C::"llO na
reza jurldica. Do ponto de vista constitucional, resconfecção da cédula e no seu preenchimento.
palda-se no inciso I do art. 5" da Constituição, seAssim, manifesto-me, quanto ao mérito, pela
gundo
o qual homens e mulheres são iguais em direjeição da Proposta de Emenda à Constituição n•
_Jeitos e obri903ç0es, nos ~ermos desta Constituição.
34, de 1995.
Seu mérito como bem salientou
a-utora con~
Sala das Comissões, 16 de abril de 1997. siste em assegurar, de fonma penmanente, condiçõBernardo Cabral, Presidente - José Fogaça, Relaes para maior participação das mulheres na atividator - Romeu Tuma - Sebastlllo Rocha - José
de politica, mediante a reserva de vagas nos partiEduardo Outra -I ris Rezende -Jefferson Péres dos e coligações, nas eleições que obedecerem ao
Júnla Marise - Regina Assunção - Roberto Freisistema proporcional.
re - Bello Parga - Lúcio Alcântara - Francellno
O Projeto não recebeu emendas, no prazo rePereira - Elclo Alvares.
gimental: Todavia, entendo que pode ser aperfeiçoada, mediante alteração que proponho a seguir de
PARECER N" 169 DE 1997
modo a conferir clareza ao texto e sua melhor adequação ao caput do artigo.
Da Comlsslo de Constltulçlo, JusAssim, voto pela constitucionalidade juridicidatiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei
de,
boa
técnica legislativa e no mérito pela aprovado Senado n• 322, de 1995, de autoria
ção do Projeto de Lei do Senado n• 322, de 1995,
da Senadora Júnla Marise, que "acresnos termos da modificação sugerida na seguinte
canta parágrafo ao art. 92 da Lei n•
emenda substitutiva.
.
4.737, de 15 de julho de 1965, que "Institui o Código Eleitoral."
EMENDA N" 1-CCJ - (Substitutivo)

·a

Relator: Senador José Fogaça
I - Relatório
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania examina, em caráter terminativo, o Projeto de Lei
do Senado n• 322, de 1995, de autoria da Senhora

Ao Projeto de Lei do Senado n• 322, de 1995
Acrescenta parágrafo ao art. 92 da
Lei n• 4.737, de 15 de julho d9 1965, que
Institui o Código eleitoral e dá outras providências.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 92 da Lei n° 4.737, de 15 de julho
de 1965, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:

"Art. g2 ................................................ .
Parágrafo único. Vinte por cento, no
mfnímo, do limite de candidatos de cada
partido ou coligação deverão ser preenchidos com candidaturas de mulheres."
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de abril de 1997. Bernardo Cabral, Presidente - José Fogaça, Relator - José Bíanco - Romeu Tuma - Ftancelino
Pereira - Bello Parga - Elclo Alvares - Regina
Assumpção - Lúcio Alcântara - José Eduardo
Outra - lris Rezende - Jeferson Péres - Ramez
Tebet.
PARECER N° 170, DE 1997
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre o Projeto de Lei do
Senado n° 115, de 1996, de autoria do Senador Odacir Soares, que "restringe o
uso de capuz em operações policiais".
Relator: Senador Romeu Tuma
Vem a esta Comissão, para exame, o Projeto
de Lei do Senado no 115, de 1996, de autoria do Senador Odacir Soares, que "restringe o uso de capuz
em operações policiais".
Nao há qualquer óbice constitucional, regímental ou jurfdico ao projeto.
Quanto ao mérito: como agente do Poder Público, o policial deve atender ao principio da publicidade (Constituição Federal, art. 37, caput), pois este
é uma garantia do povo perante o Estado. Mas esta
nao é uma garantia absoluta, nem aquele é um principio absoluto. Se é verdade que, em circunstancias
normais, o policial deve agir ás claras, existem, por
outro lado, circunstancias em que sua segurança
pessoal pode ser colocada em risco se assim o fizer.
Por outro lado, a faculdade de manter oculta
sua identidade não deve depender do arbftrio do policial, mas sim decorrer de decisão de autoridade
competente. Neste sentido, o projeto em exame é
eminentemente meritório, delimitando claramente as
circunstancias em que as autoridades policiais poderão empregar meios de ocultamente da identidade
de seus agentes.

É o nosso parecer, portanto, pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado n° 115, de 1996.
Safa das Comissões, 16 de abril de 1997. Bernardo Cabral. Presidente - Romou Tuma R,._
lator - José Eduardo Outra - Iria Rezende - Jef-ferson Peres - Regina Assunção - José Fogaça
- Bailo Parga - Lúcio Alcântara - Francelina Pereira- Elclo Alvares- Ramez Tebet-

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
- •• ..--.-••••-.oooo·ooo~ooo·oo••-•-··--•··-·-••-••·-••·•-•
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Art. 37. A administração pública direta, índiretl:a
ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios
obedecerá aos princfpios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:
O SR: PRESIDENTE (Valmir Campeio) -O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, oficies que serão lidos pelos Sr.
1° Secretário em exercfcio Senador José Alves.
São lidos os seguintes:
OF. N° 18/97 -CCJ
Brasflia, 16 de abril de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais comunico a V. Ex. •
que em reunião realizada neta data, esta Comissão
aprovou, em turno suplementar, substitutivo oferecido ao PLS no 32211995, de autoria da Sr.• Senadora
JOnia Marise, que "acrescenta parágrafo ao art 92
da Lei no 4.737, de 15 de julho de 1965, que instituí
o Código Eleitorar'.
Cordialmente, Senador Bernardo Cabral Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
OF. N° 19/97-CCJ
Brasflia, 16 de abril de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais comunico a V. Ex. •
que em reunião realizada nesta data, esta Comissão
aprovou o Projeto de Lei do Senado n° 115, de 196,
de autoria do Sr. Senador Odacír Soares, que "restringe o uso de capuz em operações policiais".
Cordialmente, Senador Bema(do Cabral Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania

-----------------------------------------------------
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O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Com
referência aos oficias que acabam de ser lidos, a
Presidência comunica ao Plenário que, nos termos
do art. 91. §§ 3° a 5°, do Regimento Interno do Senado Federal, abrir-se-á o prazo de cinco dias úteis
para interposição de recurso, por um décimo da
composição da Casa, para que os Projetas de Lei do
Senado n•s 322, de 1955, e 115, de 1996, sejam
apreciados pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O
Projeto de Lei da Câmara n• 42, de 1995 (n"
2.560/89, na Casa de origem), cujo parecer foi lido
anteriormente, ficará sobre a Mesa, durante cinco
dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, 11, "d", do Regimento Interno, combinado
com o art. 4°, da Resolução n• 37, de 1995, do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - À
Proposta de Emenda à Constituição n• 34, de 1995,
cujo parecer foi lido anteriormente, de acordo com o
disposto no parágrafo único do art. 254, combinado
com o art. 372 do Regimento Interno e com o art. 4°
da Resolução n• 37, de 1995, fica aberto o prazo de
dois dias úteis para interposição de recurso, por um
décimo dos membros do Senado, para que a matéria continue sua tramitação.
O SR. PRESIDENTE (Valrnir Campelo) - O
Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória no 1.531-5, adotada
em 24 de abril de 1997 e publicada no dia 25 do
mesmo mês e ano, que "dá nova redação aos arts.
24, 26, 57 e 120 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição, institui normas para licitação e contratos da Administração Pública, e ao art. 15 da Lei n°
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre
o regime de concessão e permissão da prestação de
serviços públicos".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos§§ 4° e 5" do art. 2° da Resolução n°
1/89-CN, fica assim constitulda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes

Titulares
PFL
Edison Lobao
RomeroJucá

Freitas Neto
Joel de Hollanda
PMDB

Jáder Barbalho
Nabor Júnior
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Gerson Camata
Carlos Bezerra

PSDB
José Serra

Sérgio Machado

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS)
José Eduardo Outra

Sebastião Rocha
PPB

Epitacio Cafeteira

Leomar Quintanilha
DEPUTADOS
Suplentes

Titulares
PFL
José Carlos Aleluia
Raul Belém

Robério Araújo
Osvaldo Coelho

Bloco (PMDB/PSD/PSL)
Geddel Vieira Lima
Eliseu Padilha

José Luiz Clerot
Confúcio Moura
PSDB

Salvador Zimbaldi

Itamar Serpa

Bloco (PTIPDT/PC do B)
José Machado

Neiva Moreira
PSB

João Colaço

Gonzaga Patriota

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 28-4-97- designação da Comissão Mista
Dia 29-4-97- instalação da Comissão Mista
Até 30-4-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
AtiJ 9-5-97- prazo final da Comissão Mista
AtiJ 24-5-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.554-14, adotada
em 15 de abril de 1997 e publicada no dia 16 do
mesmo mês e ano, que "altera os arts. 2", 3°, 4°, s•,
6", 7" e go da Lei n• 8.745, de 9 de dezembro de
1993, que dispõe sobre a contratação por tempo de~erminado para atender à necessidade temporária
de excepcional interesse público, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4• e 5° do art. 2° da R'esolução n°
1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
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SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

Odacir Soares
Waldeck Omelas

José Agripino
João Rocha

beneficiários residentes ou dom•ciliados no exterior,
e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos tennos dos §§ 4" e 5" do art. 2• da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

PMDB
Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB

Lúdio Coelho
Beni Veras
Bloco Oposição (PT/PDT/PSBIPPS)
José Eduardo Outra
Sebastião Rocha
PPB
Epitacio Cafeteira

Titulares

Titulares

PMDB
Jader Barbalho
Nabor Júnior

PFL

Beni Veras

Raimundo Santos
Paulo Lima

Coutinho Jorge

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

Noel de Oliveira
Albérico Filho
PSDB
Adroaldo Streck

Bloco (PT/PDT/PC do B)
José Machado

Neiva Moreira
PTB

Roberto Jefferson
Fernando Gonçalves
De acordo com a Resolução n"1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 28-4-97- designação da Comissão Mista
Dia 29-4-97- instalação da Comissão Mista
Até 21-4-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 30-4-97- prazo final da Comissão Mista
Até 15-5-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O
Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.563-4, adotada
em 24 de abril de 1997 e publicada no dia 25 do
mesmo mês e ano, que "dispõe sobre a incidência
do imposto de renda na fonte sobre rendimentos de

Sebastião Rocha
PTB

-

--

Valmir Campelo

Emflia Fernandes

DEPUTADOS

Bloco (PMDB/PSD/PSL)

Aécio Neves

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB

Suplentes

Paulo Ritzel
Orcino Gonçalves

PFL
Bernardo Cabral
José Agripino

Carlos Patroclnio
Gilberto Miranda

Leomar Quintanilha

DEPUTADOS

Osvaldo Coelho
Ayres da Cunha

Suplentes

Suplentes

Titulares
PFL
Eliseu Resende
lberê Ferreira

Betinho Rosado
Átila Lins

Bloco (PMDB/PSD/PSL)
Geddel Vieira Lima
Eliseu Padilha

José Luiz Clerot
Confúcio Moura
PSDB

Alzira Ewerton

Aécio Neves

Bloco (PT/PDT/PC do B)
José Machado

Neiva Moreira
PL

Eujácio Simões

Welinton Fagundes

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido c seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 28-4-97- designação da Comissão Mista
Dia 29-4-97- instalação da Comissão Mista
Até 30-4-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
admissibilidade
Até 9-5-97- prazo final da Comissão Mista
Até 24-5-97- prazo no Congresso Nacional
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O SR. ?RESIDENTE (Valmir Campelo) - O
Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.566-3, adotada
em 24 de abril de 1997 e publicada no dia 25 do
mesmo mês e ano, que "excepciona o contrato celebrado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento
EconOmico e Social e a Companhia Docas do Rio de
Janeiro de exigências fixadas em lei, ou ato dela decorrente".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos§§ 4" e 5° do art. 2" da Resoluçao n•
1/89-CN, fica assim constitulda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

Suplentes

Titulares

PFL
Gilberto Miranda
Guilherme Palmeira

Bernardo Cabral
Carlos Patroclnio.
PMDB

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra

Artur da Távola

PSDB
Coutinho Jorge.
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De acortlo co:n a Hesolução r.• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 28-4-97- designação da Comissão Mista
Dia 29-4-97- instalação da Comissão Mista
Até 30-4-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
admissibilidade
Até 9-5-97- prazo final da Comissão Mista
Até 24-5-97- prazo no CongreSsO Nacional
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -O
Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.569-1,
adotada em 24 de abril de 1997 e publicada no dia
25 do mesmo mês e ano, que "estabelece multa
em operações de importação e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. z• da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constiturda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

Suplentes

Titulares

PFL
Francelina Pereira
Gilberto Miranda

Hugo Napoleao
Edison Lobao

Bloco Oposição (PT/PDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra

Sebastião Rocha
PPB

Epitacio Cafeteira

PMDB

PSDB

Leomar Quintanilha
DEPUTADOS

Titulares

Suplentes
PFL

Rubem Medina
José Carlos Coutinho

Carlos A Campista
Aldir Cabral

Jefferson Péres

José Luiz Clerot
Confúcio Mour
PSDB
Alexandre Santos.

Paulo Feijó

Bloco (PT/PDTIPC do 8)
José Machado

Neiva Moreira

José Eduardo Outra

Augusto Carvalho

Sebastiao Rocha

PTB
Emília Fernandes

Valmir Campelo
DEPUTADOS

Suplentes

Titulares
PFL
Manoel Castro
_saulo Queiroz

Magno Bacelar
Mussa Demes.

Bloco (PMDBIPSD/PSL)
Geddel Vteira Lima
Eliseu Padilha

PPS
Sérgio Arouca

Osmar Dias

Bloco Oposição (PTIPDTIPSB/PPS)

Bloco (PMDBIPSD/PSL)
Geddel Vteira Lima
Eliseu Padilha

Gerson Camata
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior

José Luiz Clerot
Confúcio Moura
PSDB.

Luiz Piauhylino

•

Flávio P. da Veiga
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Bloco (PT/PDT/PC do B)
José Machado

Neiva Moreira
PMN
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(PMDI:I/PSD/PSL)

Geddel Vieira Lima
Eliseu Padilha

PSDB

Basco França
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 28-4-97- designação da Comissão Mista
Dia 29-4-97- instalação da Comissão Mista
Até 30-4-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
admissibilidade
Até 9-5-97- prazo final da Comissão Mista
Até 24-5-97- prazo no Congresso Naci_onal
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O
Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.570-1, adotada
em 24 de abril de 1997 e publicada no dia 25 do
mesmo mês e ano, que "disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, altera as
Leis n•s 8.437, de 30 de junho de 1992, e 7.347, de
24 de julho de 1985, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§-4° e 5• do art. 2• da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constitulda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes

PFL
Bello Parga
João Rocha

Bernardo Cabral
José Bianco

PMDB
Gerson Camata
Carlos Bezerra

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

PSDB
José lgnácio Ferreira

Coutinho Jorge

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

Sebastião Rocha
Leomar Quintanilha

DEPUTADOS
Suplentes

Titulares

PFL
Jairo Carneiro
Mussa Demes

Roberto Brant

Ademir Lucas
Bloco (PT/PDTIPC do B)

José Machado

Neiva Moreira
PV

Fernando Gabeira
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 28-4-97- designação da Comissão Mista
Dia 29-4-97- instalação da Comissão Mista
Até 30-4-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
admissibilidade
Até 9-5-97- prazo final da Comissão Mista
Até 24-5-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Será
feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
Sobre a mesa, oficias que serão lidos pelo Sr.
1° Secretário em exerclco, Senador José Alves.
São lidos os seguintes:
OF. PSDB/I/N° 1523/97
Brasllia, 25 de abril de 1997
Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza
de determinar a substituição dos Deputados Emerson Olavo Pires, Fernando Torres, Rommel Feijó e
Veda Crusius pelos Deputados Pimentel Gomes,
Ceci Cunha, LeOnidas Cristina, Roberto Rocha,
como membros titulares, e o Deputado Mário Negromonte pelo Deputado Emerson Olavo Pires, como
membro suplente, para integrarem a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Atenciosamente. - Deputado Aéclo Neves. LIder do PSDB.
OF. PSDB 1/N" 1524/97

PPB
Epitacio Cafeteira

José Luiz Clerot
Confúcio Moura

AntOnio Geraldo
Paulo Gouveia

Brasllia, 25 de abril de 1997
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado B. Sá,
como membro suplente, para integrar a Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públi~s e Fiscalização, em substituição ao Deputado Pimentel Gomes.
Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves Uder do PSDB.
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O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Serão feitas as substituições solicitadas
Sobre a mesa, oficio que será lido pelo 1° Secretario em exercicio, Senador José Alves.

E lido o seguinte:
OF. PSDB/I/N° 1525/97
Brasllia, 25 de abril de 1997
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência a Deputada Yeda
Crusius, como membro suplente, para integrar a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, Uderdo PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Valmir CampeÍO) - A
Presidência designa a Deputada Yeda Crusius, para
integrar, como suplente, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, de conformidade com o oficio que acaba de ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Há
oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador José Alves. V.
Ex" dispõe de até 20 minutos para o seu pronunciamento.
O SR. JOSÉ ALVES (PFL-SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, apesar das opiniões em contrário de técnicos, autoridades e setores importantes
da sociedade sobre as propaladas vantagens de se
transferir ao setor privado empresas estatais lucrativas e de elevada capacidade de competição no mercado interno e externo, o Governo continua indiferente a esses protestos e dá continuidade ao seu
empenho em vender a Companhia Vale do Rio Doce
sem dar ouvidos à sociedade que gostaria de debater o assunto.
Nas próximas 24 horas poderá estar sendo tomada uma decisão que dará ao Pais e à sociedade
brasileira um prejuizo irreparável e irreversivel, pois
o povo, a Nação, não está convencida e segura de
que essa medida contribuirá para o desenvolvimento
do Pais.
O eminente Senador Josaphat Marinho lembrou, com propriedade, que o art. 49, item x, da
Constituição Federal, atribui ao Congresso Nacional
o poder de "fiscalizar e controlar'', diretamente ou
por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluldos os da administração indireta.
Correntes ideológicas instaladas nos quadros
do Governo e do próprio Congresso estão dificultando, por ação ou omissão, que esse Poder seja exer-
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ciclo, que essa prerrogativa seja realizada em defesa
da soberania e do patrimOnio nacional.
Não há consenso, por menor que seja, em
qualquer nivel de hierarquia social, da composição
dos partidos polfticos, da comunidade acadêmica e
eclesiástica, do meio tecnológico ou de qualquer outra representação dos extratos da sociedade de que
a venda da empresa traz mais esperança do que incertezas e prejuizos irrecuperáveis, apesar dos gastos já feitos com propaganda e anúncio nos meios
de comunicação.
• A venda da companhia certamente não vai
contribuir para a redução da divida, como defendem

5etores ao Governo~··

-

De 1991 até hoje foram privatizadas setenta e
três empresas, entre elas quarenta de controle acionário e trinta e três de participação minoritária do
Governo. ·Na realidade, vendidas mesmo foram 34
empresas que renderam 8,6 bilhões de dólares,
onde apenas 2,3 bilhões foram em moeda corrente;
o restante, em tltulos da própria divida do Governo e
em moedas podres, urna contribuição insignificante
para a redução da divida pública do Pais, que já
consome praticamente metade da receita do Orçamento da União.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, considero um acinte, um desprezo e urna provocação à inteligência das pessoas esse argumento veiculado na
campanha publicitária paga pelo Governo sobre a
venda da Vale, quando afirma que esses três bilhões que pretendem arrecadar vão contribuir para a redução da divida pública; não paga 15 dias da divida
pública e não sei se cobre urna semana de juros.
Na realidade, o aceno de vantagens nao tem
convencido a opinião pública, mas temos certeza
dos prejuizos: o povo perde urna parcela significativa do patrimOnio que lhe pertence, o Pais perde
uma extraordinária agência de desenvolvimento e
superação dos desequilfbrios inter-regionais e a
União perde parte significativa do controle da politica
mineral.
Dizem que a História é a mãe das ciências, e o
que ela nos mostra é que a Inglaterra, que lev~ntou
essa bandeira da privatização, feita sem critérios,
_!:loje vive suas maiores dificuldades, com altlssimas
taxas de desemprego e o crescimento da miséria,
enquanto o Japão e Alemanha, a cada dia, estendem sua hegemonia econOmica no mercado internacional.
,
Continuo acreditando que a venda da Vale do
Rio Doce é um péssimo negócio para o Pais no âmbito desse movimento crescente de globalização
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sem ter convencido a sociedade de que essa é uma
mundial, em que somente aquelas economias mais
sólidas sobrevivem, porque é uma tendência de conmedida acertada e vantajosa para o Pais.
trole da riqueza do mundo em poucas mãos, nas
Isso, partindo de um Governo democrata, é
mãos de grandes empresas transnacionais.
uma arbitrariedade inaceitável.
Esse processo de globalização económica e fiEstão tramitando no Judidário mais de 70 ações
nanceira mundial, até nos pafses mais desenvolvinas diversas Varas da Justiça Federal, inclusive
dos, vem causando desemprego, desassistência e
uma subscrita por um grupo de sub-procuradores da
exclusão social generalizada, com reflexos negatiRepública, que questionam pontos duvidosos do edivos na estabilidade económica devido à ação de catal, como aspectos de sub-avaliação do potendal mipitais especulativos, que mais preocupados em luneral da empresa e o critério em que não se levou
cros de curto prazo, não promovem, significativana devida conta os sete mil direitos minerários da
mente, investimentos produtivos de longo prazo nos
empresa, as respectivas concessões de lavra e seis
países em desenvolvimento.
mil e novecentas jazidas "que valem bilhões de reais
em minérios e não foram avaliadas", entre outras imFolheto recebido da Secretaria de Comunicapropriedades suspeitosas.
ção Social da Presidência da República, há alguns
dias, com o trtulo "Brasil Real", em artigo intitulado
Na última sexta-feira, acolhendo as razões de
"Por que Vender a Vale", subestima a inteligência e
uma ação popular, o Juiz João Batista Gonçalves,
a capacidade de discernimento da sociedade brasida 6" Vara da Justiça Federal de São Paulo conceleira, quando, de forma falaciosa, tenta justificar as
deu liminar suspendendo o leilão da Vale, marcado
vantagens desse propósito de decisão unilateral do
para amanhã e, hoje, os advogados do BNDES se
Governo com argumentos que não convencem, nem
empenham em cassar essa liminar.
tranqUilizam os setores da população, preocupados
Essa ação, de iniciativa de um grupo de juriscom as repercussões futuras dessa opção governatas, articulados pelo Professor Titular de Direito Admental que está sendo feita à revelia da vontade poministrativo da PUC - São Paulo, Celso AntOnio
pular.
-Bandeira deMeiO,-i:feclara-exisfirflagrantes irregulaO que precisa ser mais esclarecido é que o
ridades no processo de venda da companhia.
Governo investiu na Vale, de 1943 a 1990, apenas
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, convém
US$594 milhões, mas recebeu em dívid€mdos 713
ressaltar, para aumentar as nossas preocupações,
milhões, tendo, portanto, um lucro monetário sobre o
que esses movimentos e iniciativas de oposição e
dinheiro investido de 200 milhões, passando, entreprotesto contra a privatização da Vale do Rio Doce
ta:~to. a ser dono de metade desse património subnão são simples ou levianas manifestações de opoavaliado em 10,3 bilhões, garantindo-lhe ainda a exsição partidária ao Governo. Em sua maior parte,
ploração e o uso de nossas imensas riquezas minemovidos pela nobreza de gestos corajosos, até de
rais e o controle efetivo sobre as prospecções em
setores que apóiam o próprio Governo, em defesa
nosso solo, subsolo, territórios e suas fronteiras e
dos interesses maiores de nosso Pais, são protestos
um controle efetivo dessa polftica, num setor que é o
e indignações que brotam do seio do sentimento da
mais estratégico e representativo do património nanacionalidade, são ecos do nosso patriotismo mais
cional, uma garantia de alternativas económicas
sincero.
_______Quando ex-Presidentes da República, autoridapara as futuras gerações.
Dessa mesma publicação consta o tamanho da
des do porte de ex-Ministros de Estado, intelectuais,
empresa, em valores de grande magnitude e o seu
estudiosos, especialistas do setor e pessoas reprepatrimónio lfquido, tido como de 10,52 bilhões, que
sentativas da sociedade vêm se manifestando veese reduziram para 10,3 bilhOes depois do edital, na
mentemente contra essa medida, e ainda as ações
fixação do preço mfnimo, em que o Governo espera
judiciais e o questionamento do valor da Companhia
receber 3 bilhões correspondentes a até 45% das
tido como escandalosamente sub-avaliados, as oposições radicais a essa medida tentam sustentar um
açOes ordinárias.
valor do património mineral da Vale em mais de um
O problema, Sr. Presidente, S~ e Srs. Senatrilhão, sem que haja desmentido de credibilidade. O
dores, é que o Governo, que insiste indiferentemenmfnimo que o Governo poderia fazer para tranqUilite "até mesmo às enxurradas" de açOes na Justiça
zar a Nação seria remeter o assunto ào Congresso,
em vender a Companhia, está dando continuidade a
para que a matéria fosse aqui debatida e assim diviuma decisão por ele tomada, sobre assunto da
dir essa imensa responsabilidade perante as geraçOmaior relevância e interesse do património nacional,
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es futuras, um Onus que o Governo quer assumir sozinho.
Sr. Presidente, sou, com muita honra, membro
de um Partido que tem dado apoiamento ao Governo em proposições de interesse nacional. Concordo
que o gigantismo do Estado deve ter limites, e suas
ações prioritárias devem se voltar para as áreas de
saúde, educação, segurança e demais iniciativas sociais, econOmicas e politicas inerentes às suas funções especificas. Entretanto, jamais encontrei razões
que me convencessem de que a venda dessa empresa não trará prejulzos irreparáveis ao Pais, nem
contribuirá para o empobrecimento da população,
especialmente das regiões onde a Vale vem aluando.
A Vale do Rio Doce só não é boa na C:oncepção do Governo, que já se declarou um sócio majoritário "indesejável", que considera "toscas" e retrógradas as posições a ele contrárias, apesar das avaliações negativas que vêm sendo divulgadas pelo
BNDES sobre o desempenho da Companhia e sua
validade para a União, são de seus potenciais compradores as seguintes afirmações:
"A Vale é uma empresa de primeirlssima linha, não conheço no mundo nada
igual, o grupo é completo." Nicolas Hurd, inglês, Diretor do Banco Flemings;
"A Vale é uma das mais bem gerenciadas empresas da América Latina." Banco de
Boston, em publicação destinada a sua
clientela.
A Vale é colocada em primeiro lugar
pela revista Euromoney, quando considera
as ''Top Companies" no Brasil, e diz: "Apesar de controlada pelo Governo, a CVRD se
afasta da idéia corrente que se faz de uma
estatal. É uma organização bem administrada, lucrativa e forte financeiramente."
Em um extenso relatório, a corretora americana Salomon Brothers, analisando a empresa, recomenda a participação na compra.
Somente os privativistas brasileiros, capitaneados pelo BNDES, sub-avaliam essa companhia, estimulando o Governo a tomar uma decisão precipitada, sem respaldo popular, o que poderá se tomar
para o nosso Pais o maior erro do século.
O Sr. Eduardo Suplicy - V. Ex- me permite
um aparte, nobre Senador José Alves?
O SR. JOSÉ ALVES -Pois não, nobre Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Supllcy - Senador José Alves, V. Ex", como bem salientou. fala como um
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Senador do PFL que chama a atenção do Governo sendo V. Ex" da base de apoio ao Presidente Fernando Henrique Cardoso -, sobre aquilo que está
por ser consumado sem que se escute melhor o clamor da população brasileira. Bem salientou o Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seçâo
Distrito Federal, Emando Uchoa Lima, na representação que encaminhou com o respaldo de juristas como os que V. Ex" mencionou: Celso Antonio
Bandeira de Mello - que o acompanhava na ocasião -, Fábio Konder Comparato e tantos outros,
que para a constituição de uma empresa estatal
faz-se necessário uma lei; para a sua dissolução e
para a sua alienação mais ainda faz-se necessário
uma lei especifica. Se o Governo, dada a dimensão
da Vale do Rio Doce para a economia nacional, tivesse encaminhado para o Congresso Nacional um
projeto de lei especifico, propondo a privatização da
Vale, seria diferente. Como o Presidente Fernando
Henrique não fez isso, aqui no Senado tivemos as
iniciativas dos Senadores José Eduardo Outra e da
Senadora Júnia Marise, que propuseram que a decisão passe pelo Congresso Nacional. Infelizmente,
a proposição não foi aprovada, mas a cada dia se
aproxima o leilão da Vale do Rio Doce, se não for
suspenso por essas medidas como as que V. Ex"
citou, inclusive aquela que alcançou respaldo e
aprovação, porque foi concedida a liminar, pelo Juiz
da 6" Vara Federal em São Paulo, à iniciativa do jurista Celso Antonio Bandeira de Melo, que ressaltou
diversos aspectos. Todavia, se nao se confirmar a
medida liminar já concedida, o leilão poderá acabar
acontecendo amanhã. No meu entender, será precipitado, diante da avalanche de medidas liminares e
dos protestos da opinião pública, em que pese toda
a publicidade realizada pelo Governo. Os principais
meios de comunicação, as redes de televisão veicUlam, basta que se ouça por dez minutos qualquer
programa, imagem e voz do Sr. Raul Cortez tentando convencer a opiniao pública de que seria adequada a privatização da Vale. Entretanto, apesar
desse bombardeio de mensagens publicitárias em
favor da privatização da Vale, é interessante observar que na cidade de sao Paulo pesquisa divulgada
pela Folha de S.Paulo, no último sábado, mostrou
que a maior parte das pessoas, em tomo de 46% e
47%, estao contrárias à privatização da Vale e uma
parte menor, algo como 38%, está convencida de
que seria oportuna. Assim, V. Ex" aqui coloca em
~alerta o Governo. Seria bom que o Presidente Fernando Henrique Cardoso, atendendo ao apelo de V.
Ex", que é também o meu e de tantos Senadores,
suspendesse o leilão da Vale do Rio Doce e propusesse que a decisão de sua privatização passasse
por projeto de lei, para ser mais bem debatido pelo
Congresso Nacional e por todos os segmentos da
população brasileira.
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O SR. JOSÉ Ái..vc;:; ~Senador I::c~:m:lo'Supií· Faço essa autocrfticà, "publicamente, em homenagem aos seus 80 anos, comemorados em grande
cy, incorporo seus esclarecimentos ao meu pronunciamento, esperando e tendo fé em que a Justiça
estilo, num jantar de adesão que evidenciou seu
brasileira impeça que o Governo cometa o erro do
enorme prestigio, pela quantidade e qualidade dos
século.
participantes. Seu discurso, reproduzido em parte
Muito obrigado.
... _ nos grandes jamais, foi um banho de inteligência e
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Por
bom humor, que deliciou os privilegiados ouvintes.
O ponto alto do pronunciamento foi a reflexão,
permuta com a Senadora Marluce Pinto, concedo a
palavra ao nobre Senador Jefferson Péres. S. Ex"
serena e erudita, a respeito da velhice e da inevitabidispõe de até vinte minutos para o seu pronuncia!idade do fim. E emocionou a todos, segundo a immento.
prensa, quando assegurou, com tranqOilidade, estar
o SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM. Pro"preparado para penetrar mansamente a solidão da
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) noite".
Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando se fizer um
Tomara que esse dia ainda demore o bastante,
quem sabe, para que nós amazonenses lhe prestebalanço do século XX. referente ao Brasil, para identifimos, afinal, a homenagem de que se faz credor,
car as personalidades que mais influência exerceram
em nosso Pais, seguramente Roberto de Oliveira
como responsável pelo maior presente que o GoverCampos será um dos primeiros nomes da lista; como
no Federal nos deu até hoje: a Zona Franca de Matambém ele não faltará numa relação daqueles poucos
naus. É verdade que a origem remota está na Lei
privilegiados, com a rara capacidade de organizar o
Pereira da Silva e que a idéia da reformulaçao partiu
pensamento e de exp6-lo com simplicidade, clareza e
de um grupo de empresários locais, à frente Isaac
elegância, sem perder a profundidade.
Sabbà, com o decidido apoio do engenheiro Arthur
Digo isso com toda a autoridade, insuspeito
Amorim. Mas nada disso teria adiantado se a proque não sou, porque ele foi a "bête noire" da minha
posta nao tivesse recebido a aprovaçao de Roberto
juventude, alvo que eu nao poupava com fúria de
Campos, entao todo-poderoso Ministro do Planejaexaltado salvador do mundo. Como todo jovem esmenta, que fez redigir o Decreto-Lei n° 288 e conquerdista daquela época - ou talvez de qualquer
venceu o Presidente Castello Branco a assínà-lo. Sua
época - ':>mado de sacrossanto fervor ideológico,
participação foi, portanto, fundamental e decisiva.
via o mundo em branco e preto. Essa visão maniNão obstante, até hoje, estranhamente, nunca
recebeu uma condecoraçao oficial em nossa terra.
que!sta me dava a convicção de dono absoluto da
verdade, da honestidade e do patriotismo. Uma forAgora mesmo, por ocasião do trigésimo aniversário
ma de hemiplegia mental, como dizia Ortega Y Gasda Zona Franca de Manaus, em algumas das ceriset, que me privava de isençao e me encharcava de
monias e reportagens, seu nome sequer foi lembraintolerância em relaçao aos que divergiam de mim.
do. Realmente, um estranh!ssimo caso de ingratidão
Em conseqOência, os que tinham idéias diferentes
coletiva, que só posso atribuir à sobrevivência de vepassavam a ser contestados não com argumentos,
lhos e ultrapassados preconceitos, inaceitáveis pormas com xingamentos, para desqualificá-los e pintáque mesquinhos. Afinal, homenagear quem prestou
tao grande beneficio ao Amazonas é um imperativo
los como representantes do mal, movidos sempre
por interesses inconfessáveis.
moral que deveria transcender diferenças pessoais,
Era assim que eu via e tratava Roberto Camideológicas ou de qualquer natureza. Além do que
pos, cujo nome eu traduzia, corno era moda, para
Roberto Campos, pela idade provecta e pelo valor
intelectual, jà ascendeu à categoria daqueles que se
Bob Fields, maneira gaiata, mas não menos desocolocam acima do bem e do mal.
nesta, de chamà-lo de impatriota. Isso, quando não
apelava para formas mais diretas e grosseiras de
Compete à Assembléia Legislativa e ao Governo do Estado a iniciativa de resgatar essa divida de
ofensas, à época também correntes, como "entreguista" e "lacaio do imperialismo".
,
gratidão, de preferência ainda em vida do homena0 tempo, no entanto, foi extremamente cruel
geado. Se não fizerem. certamente não desfalcarão
com os seus antagonistas e generos!ssimo com ele,
muito a biografia de Roberto campos, mas com cerao fazer sepultar o socialismo sob os escombros do
teza se apequenarão ante a posteridape por essa inMuro de Berlim e ao prolongar-lhe a vida o suficiente
para lhe permitir saborear o triunfo de suas idéias lijustificável omissão.
Antes de concluir, Sr. Presidente, não me furberais no Brasil e no mundo. Talvez nem ele mesmo
acreditasse nisso.
to ao prazer de ler para o Plenário algumas péro-
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las do pronunciamento do Deputado Roberto Campos no banquete que lhe ofereceram no Copacabana Palace.
A i::erta altura, Sr. Presidente, referindo-se ao
processo de envelhecimento e à sua perda de energia inevitável devido à idade avançada, ele o fez
com muita elegância e bom humor como sempre.
Sem mencionar uma vez a palavra sexo, ele se referiu ao processo evolutivo orgânico dos seres humanos da seguinte maneira:

"Os franceses dizem que a idade pode
ser sempre definida pelas letras MMS. Aos
20 anos, MMS é: matin, matinée e solrée
(manha, tarde e noite); aos 40: mardl, mercredl e samedl (terça-feira, quarta:feira e
sábado); aos 60: mars, mal e septernbre
(março, maio e setembro), já aos 80 é: mes
meilleurs souvenlrs (minhas melhores lembranças)."
É assim que esse homem, aos oitenta anos, à
beira do fim, se refere à velhice.
Para finalizar, Sr. Presidente, repito algumas
pérolas também do seu decàlogo:
"1) -O Brasil precisa parar de admirar o que
não deu certo;"
Roberto Campos aqui se refere a uma estranha fascinaçao que tem o brasileiro pelo que deu errado lá fora.
"2) - O Governo nada pode dar ao povo que
primeiro dele não tenha tirado;
3) - Não se deve confundir Estado forte com
Estado fraude. Para ser forte o Estado tem que ser
modesto;
4) - No Estado brasileiro, os assistentes se
dão melhor que os assistidos;
5) - O Estado é melhor corno jardineiro que
deixa as plantas crescerem que engenheiro que faz
plantas erradas;
6) - As riquezas artificiais da educaçao e tecnologia são muito mais importantes do que as riquezas naturais;
7) - Os nacionalistas gastam tanto tempo
odiando os outros palses que não têm tempo para
amar o seu próprio Pais;
8) O erro dos militares foi não terem feito a
abertura económica antes da abertura politica; o
erro dos civis foi depois da abertura politica fazerem
a fechadura económica;
9) o maior insumo de progresso é a liberdade
económica num mercado competitivo;
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1O) Os que crêem que a culpa dos nosso males está nas estrelas e não em nós mesmos ficam
perdidos quando as nuvens encobrem o céu.
O Sr. Waldeck Omellas - Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. JEFFERSON PÉRES - Com prazer,
ouço V. Ex"
O Sr. Waldeck Omellas- Associo-me às homenagens que V. Ex" muito justamente toma a iniciativa de prestar a esse grande brasileiro, a esse
grande economista. Não podemos nos esquecer de
que esse economista foi o grande condutor do ciclo
de reformas que reorganizou a nossa economia na
década de 60. Agora estamos em outro estágio, precisamos atualizá-las, a fim de enfrentar nova etapa
da evoluçao do processo civilizatório. Roberto Campos durante todo o tempo foi coerente, foi constante.
Lembro-me bem da sua presença na Constituinte
quando, muitas vezes, estoicamente, sozinho levantava determinadas bandeiras, e poucos o seguiam,
uma minoria, sem dúvida. Por que perdemos as
grandes teses na Constituinte, hoje estamos justamente alterando a Constituição para corrigir distorções que foram incorporadas poucos anos atrás.
Lembra V. Ex" o importante marco que foi o apoio de
Roberto Campos à criaçao da Zona Franca de Manaus. Homem liberal, Roberto Campos sempre teve
a visão de que era preciso realizar o desenvolvimento regional e observar o papel do Estado nessa
questão. Lembro-me de que na Constituinte, por
exemplo, S. Ex" votou a favor da criaçao do Banco
de Desenvolvimento Regional do Centro-Oeste, que
nunca foi implantando e, provavelmente, nunca o
será. Isso é uma amostra da sua posição e da sua
convicçao. Hoje aqui estamos para aplaudir essa
grande figura - o Deputado Roberto Campos -que
continua na sua luta. V. Ex" o homenageia hoje, na
véspera da privatizaçao da Companhia Vale do Rio
Doce, o grande batalhador pela tese da reforma e
modernização do Estado em nosso Pais. Salientando a oportunidade e a iniciativa de V. Ex", associome ao seu pronunciamento.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Agradeço a V.

Ex".
O Deputado Roberto Campos é, sobretudo, um
homem de coragem, como bem disse V. Ex", quando, nos meus tempos de juventude, esbravejava nos
palanques contra Roberto Campos na Campanha "O
Petróleo é nosso". Roberto Campos tinh~ o enorme
destemor de defender as suas teses liberais, mas
isso nunca o impediu, quando fazia parte do Governo, de criar órgãos estatais, quando julgava neces-
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sário, porque o Brasil nao havia adquirido, ainda, suficiente maturidade económica para desenvolVer a·
i:!COnomia sem a intervenção do Estado. Ainda, na
semana passada, ao ser agredido verbalmente,
como tantas vezes o foi, por um Deputado de esquerda na Câmara dos Deputados, S. Ex- dizia que,
quando nada, se lembrarão no futuro de que ele foi
o criador do Banco Nacional do Desenvolvimento
Económico e Social e um dos formuladores do Plano
de Metas do Presidente Juscelino Kubitschek.
Além de ser um homem de coragem, é um homem que, num Pais de passionais, sabe ter racionalidade; num Pais de pessoas possessas. agressivas.
que não sabem defender idéias sem insultar os outros. sabe ser extremamente elegante na defesa das
suas idéias.
Por tudo isso, Sr. Presidente, apesar de ter
sido um adversário - repito, de juventude - intransigente, intolerante e que tinha verdadeiro ódio de Roberto Campos, hoje, desta tribuna, faço minha autocritica e presto-lhe minhas mais sinceras homenagens.
O Sr. Mauro Miranda -V. Ex- concede-me um
aparte, Sena-:lor Jefferson Péres?
O SR. JEFFERSON PÉRES - Ouço V. Ex-.
Senador Mauro Miranda.
O Sr. Mauro Miranda- Senador Jefferson Péres, é de uma oportunidade enorme a palavra de V.
Ex" em relação ao Deputado Roberto Campos. Também venho de outra vertente, muito mais à esquerda, como V. Ex-, e nos encontramos. Na Constituinte de 1988, fui colega de Roberto Campos, o grande
iluminador e precurssor disso. Defendia suas teses
praticamente sozinho. Muitas matérias que ele defendia obtinham apenas o voto dele. Concordo perfeitamente com V. Ex-. Gostaria de fazer uma proposição ainda maior. que V. Ex- e eu fizéssemos um
requerimento de homenagem nesta Casa ao Deputado Roberto Campos, como fizemos a Franco Montoro por suas lutas a favor do Movimento LatinoAmericano, por exemplo. Entendo que se equilibram, apesar de terem caracterlsticas diferentes,
pois todos lutam pela democracia e são homens sérios, que se dedicaram à vida pública. Ficaria muito
grato de apor meu nome junto ao de V. Ex- para fazermos uma sessão de homenagem desta Casa ao
ex-Senador Roberto Campos, um dos homens mais
brilhantes e sérios deste Pais.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Muito obrigado,
Senador Mauro Miranda.
V. Ex" tem razao: Roberto Campos foi Senador
por oito anos e foi Presidente da Comissão de As-

I

·suntos Económicos, brilhou no Senado Federei!;
como orilflaem fooos-os lugares ondff atua. -c-reio
que é tempc) de esta Casa prestar-lhe uma homenagem por ocasiao de seu octogésimo aniversário.
Assim concluo meu pronunciamento, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a palavra à nobre Senadora Marluce Pinto, que dispOe de até 20 mim.itos.paiiii seu prorillooarilento.
A . SRÃ. MAR[OCE .PINTO (PMDB-RR. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~s e
Sr5. Senadores, as crianças de ontem hoje comandam os destinos da humanidade. Esse é um ciclo irreversível para o qual devemos atentar quando se
trata da questao dos cuidados que as crianças merecem. Crianças em crescimento são ávidas por conhecer o mundo, seus mecanismos, suas maravilhas. seus costumes e suas regras.
A facilidade com que a criança absorve as informações ao seu redor dá-nos a impressão de que
esses conhecimentos literalmente alimentam o seu
desenvolvimento, seja na escola, no lazer, no contato com os pais, professores e outras crianças.
Todavia, Sr. Presidente, vemos agora uma realidade que nao só agride a criança como agride a todos quantos têm consciência de que o mundo amanha será por elas dirigido.
Que aprendizado pode uma criança extrair de
um trabalho que a impede de brincar ou estudar?
Que aprendizado um menino ou uma menina
retiram de prendas domésticas exclusivamente?
O que pode aprender uma criança que se ausenta do convívio familiar para gerar uma pseudorenda que, no fundo, sabemos irrisória e insignificante?
Que horizontes pode ter uma criança que passa por experiências de um trabalho escravo que
suga seus sonhos e ilusões?
Que terrlveis lições uma criança prostitu!da
aprende todos os dias?
Qual a verdadeira extensão dos males que
causam à criança a fome e a desnutrição somadas
às cinco, oito, 10 e até mesmo 15 horas de trabàlho
diário, seja ele forçado ou não?
Essas, meus nobres Pares, são formas as
mais implacáveis de verdadeiro atentado aos direitos da infância, as quais, infelizmente, são corriqueiras no mundo atual. Aqui e onde quer que existam
crianças, elas existem, seja em paises do Primeiro
'
ou do Terceiro Mundo.
A questao do trabalho infantil nos toca profundamente a emoçao justamente por colocar as pes-
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soas face a face com as conseqOências humanas de
um mundo que está-se tomando cada vez mais desigual.
Um trabalho da Organização Internacional do
Trabalho, com o respaldo do Unicef, mesmo não
confirmando um número próximo da realidade aviltante de crianças exploradas no mercado de trabalho mundial, diz que algumas centenas de milhões
estão neste contexto, de alguma forma ajudando a
pagar dividas contra Idas por uma geração anterior.
Exatos 50 anos e quatro meses atrás, em 11
de dezembro de 1946, o Unicef foi oficialmente criado com o objetivo, na época, de assistir às crianças
do pós-guerra que aniquilou a Europa e deixou um
rastro de dor e desesperança em centenas de milhares de órfãos e outros tantos menores necessitados
de atenção especial.
Com uma conotação humanfstica revolucionária, os resultados do trabalho do Unicef foram, então, requisitados por outros pafses em desenvolvimento e que também passaram a exigir um tratamento especial às suas crianças.
Dar para cá, cada vez mais a humanidade se
conscientiza de que é necessário prover a criança
com o mesmo conjunto de direitos dos adultos, sejam eles civis, polfticos, sociais, culturais ou económicos.
Essa convicção, Sr. Presidente, está expressa
na Convenção sobre os Direitos da Criança, ocorrida
em 1989.
Em 2 de setembro de 1990, logo após sua adoção peta Convenção da Assembléia Geral das Nações
Unidas, foi transformada em lei internacional.
Aliás, Sr. Presidente, é importante relembrar o
famoso Encontro Mundial de Cúpula pela Criança,
realizado nos dias 29 e 30 de setembro de 1990,
promovido pelas Nações Unidas. Considerada a
maior reunião de lideres mundiais já registrada, foram 159 os pafses representados, 71 dos quais pelos próprios Chefes de Estado ou de Governo. Na
ocasião, e o gesto obteve repercussão mundial, não
só endossaram vigorosamente a Convenção sobre
os Direitos da Criança como assinaram, conjuntamente, uma Declaração Mundial sobre a Sobrevivência, a Proteção e o Desenvolvimento da Criança,
acompanhado de um Plano de Ação para sua definitiva implementação na década de 90.
Hoje, passados sete anos desse encontro, à
exceção dos Emirados Árabes Unidos, das Ilhas
Cook, de Omã, da Somália, da Sufça e dos Estados
Unidos da América, a Convenção foi ratificada por
todos os demais pafses membros, inclusive o· Brasil.
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Dessa forma, Sr. Presidente - existem termos
de compromisso -, podemos afirmar que 96% das
crianças em todo o mundo vivem em palses que estão, legalmente, obrigados a proteger os direitos de
suas crianças. Direitos inalienáveis, eu diria, como
aqueles que lhes garantem a sobrevivência e o desenvolvimento pleno; ao melhor padrão de saúde
possfvel. Inclusive, o direito de receber essas informações. Direitos tão simples como o de possuir imediato registro após o nascimento e ostentar uma nacionalidade, o direito de brincar e o direito de receber proteção contra todas as formas de exploração e
abuso sexual.
Entretanto, Sr. Presidente, bem conhecemos a
distância entre o que está escrito numa CO'lvenção e
a realidade que nos abraça.
Tais mudanças de fato só ocorrerão no momento em que atitudes politicas e sociais forem rigorosamente e conscientemente tomadas; melhor ainda, quando as próprias crianças, agentes primeiras
desse processo, tiverem pleno conhecimento desses
direitos e passarem a exigir que sejam respeitados.
Contudo, é gratificante saber que, mesmo engatinhando tais direitos, alguns deles já sao uma
realidade.
Dados do Unicef comprovam que, até 1996, de
- -~49 pafses analisados após a ratificação do compromisso, 14 já haviam incorporado alguns principias
em suas constituições e 35 aprovado leis com o espirita da convenção.
Mais salutar ainda é sabermos que 14 desses
pafses colocaram os direitos da criança em seus
currfculos escolares, numa clara forma de iniciar o
processo básico de informação desses direitos à
própria criança.
Nesse contexto, nosso Brasil recebeu aplausos
pelo artigo inserido em nossa Constituiçao, que afirma ser "dever da famflia, da sociedade e do Estado
garantir à criança e ao adolescente, com prioridade
absoluta, o direito à vida, à saúde, à nutrição, à educação, à recreação, à preparação vocacional, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à solidariedade por parte da famflia e da comunidade, acima
de tudo poupando-os da negligência, da discriminação, da exploração, da crueldade e da opressão".
Outro fato constante do Relatório do Unicef e
que enobrece e dignifica nosso povo, foi a aprovação, em 1990, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Elogiado e visto como exemplo a l'Elr seguido,
uma vez que insere o trabalho infantil dentro do contexto da Convenção sobre os Direitos da Criança,
mais do que nunca temos o dever e a obrigação de
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fazer valer, urgente e decididamente, lodos os seus
artigos, parágrafos, alineas e incisos.
Positivo também, Sr. Presidente, fruto desses
passos iniciais para uma conscientização mundial
voltada aos Direitos da Criança, foi o Congresso
Mundial contra a Exploração Sexual e Comercial da
Criança, realizado em Estocolmo em agosto de
1996, e a Conferência Internacional sobre o Trabalho Infantil programada para outubro deste ano em
Oslo. na Noruega.
Por si só, a obrigatoriedade a que estão sujeitos os paises que ratificaram a convenção de enviar
bianualmente um relatório especifico sobre as medidas tomadas em beneficio da criança, de alguma
forma contribui para uma conscientização constante
do problema. Além disso, a convenção exige que as
famflias, a sociedade e os governos empreendam
ações que visem o cumprimento dos direitos da infância e da adolescência sem quaisquer discriminações racial, religiosa, politica ou poder aquisitivo.
Muito. pelo menos na teoria, já vimos ser feito.
Muito mais ainda, principalmente na prática, necessita e é urgente que se faça.
Números comprovam, infelizmente, que apenas nos paises em desenvolvimento 13 milhões de
crianças menores de cinco anos continuam a morrer
a cada ano. Dessas. 9 milhões poderiam estar vivas
se providências de baixo custo, como imunizações e
aatibióticos, fossem aplicadas.
No mundo inteiro, independentemente da situação económica dos palses, a criança sofre as mais
absurdas violências, seja no abuso do trabalho, se!a
na omissão de seus minimos direitos.
Temos estatisticas e relatórios que estarrecem
ao sabermos que, nos dias de hoje, possam existir.
No Japao e na lndia, crianças com idade de
cinco a 10 anos sao submetidas a verdadeiro trabalho escravo em fábricas de fósforos, sem um minimo
de segurança ou prevenção contra residuos qulmicos.
Na Malásia, crianças chegam a trabalhar até
17 horas por dia em seringais, expostas a uma variedade infinita de doenças; -p1caãas -de- insetos e
ataques de cobras.
Na República Unida da Tan.zânia, colhem café,
inalando pesticidas.
Em Portugal, crianças de apenas 12 anos sao
submetidas ao trabalho pesado em indústrias e na
construção civil.
Nos Estados Unidos, além de denúncias de
que crianças sao exploradas pela indústria do vestuário, trabalhando horas seguidas em locais insalu-
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bres e com baixa remuneração, um estudo realizado
por órgão próprio americano constatou que houve
aumento de 250% na ocorrência de violações relativas ao trabalho infantil entre 1983 e 1990.
Nas Filipinas, meninos e crianças mergulham
para a instalação de redes de pesca de profundidade sem condições minímas de segurança.
Na Malásia, as crianças sao subjugadas a mais
de 300 tipos de atividades trabalhistas, indo desde o
trabalho doméstico quase escravo e passando por
fábricas de tijolos, quebra de pedras, recolhimento
de lixo e indústrias de exportação.
Na atualidade, um outro tipo de "serviço" é
constatado em diversos palses, agredindo quaisquer
principies minimos adotados e afrontando a dignidade humana: é a prostituição infanta-juvenil. As causas, por mais abrangentes que sejam, têm um único
efeito e conseqUência: a degradação moral e intelectual da sociedade que com ela convive.
Se ontem as explicações sobre tal afronta rabiscavam condições de pobreza e ignorância como
apelo maior á prostituição infantil, hoje, elas também
sombreiam o mundo da opulência.
Até quando vamos ficar atrás de explicações
para saciar nossa impotência para as ações exigidas? Até quando iremos continuar dizendo que ali
as causas sao estas e acolá aquelas, num desvario
para achar palavras que satisfaçam nosso ego?
Até quando, meus nobres Pares. devemos
aguardar soluções milagrosas ao invés de atacar de
frente um problema que avilta nossas consciências e
leva por caminhos sem volta crianças inocentes?
Os poucos exemplos acima, constatados através de organismos sérios como a OIT e o Unicef,
bem demonstram que pouco importa o nível de ri'queza dos pafses onde ocorrem abusos contra a
criança e o adolescente. A diferença está nao necessariamente na forma de trabalho a que sao submetidas. mas na natureza do trabalho que a criança
realiza.
Sem dúvida que onde a pobreza é predominante os abusos sao maiores. Nao apenas pela necessidade de 5obrevlvéhcia, o que leva crianças ao
trabalho até mesmo com a influência dos pais, como
pela falta de ética dos que produzem e nao se sensibilizam pela contratação dessa mao-de-obra barata.
Ao contrário, vêem na mao-de-obra infantil redução
de custos na sua produção
Uma seqUela, porém, pode surgir dessa forma
de atuação e prolongar a pobreza reinahte num pais
ou numa regiao. Afinal, é sabido que uma criança
que apenas trabalha, fatalmente se tomará um adul-
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to sem qualificação ~>rofissional, relegado a empregos mal remunerados e gerando filhos mais pobres
ainda.
Outro agravante constatado é que, nao raras
vezes. o grupo cultural dominante pode até proibir
que suas próprias crianças não realizem trabalhos
que envolvam situações de riscos, mas nao se importa que jovens de minorias raciais, étnicas e económicas o façam. Exemplos disso foram verificados
em vários paises do norte europeu, de primeiro
mundo, onde a força de trabalho infantil recai sobre
crianças africanas e turcas.
Nos Estados Unidos as crianças trabalhadoras
em atividade de risco aparecem mais nas de origem
asiática e latiniHimericanas; no Canadá, as asiáticas; na Argentina, as paraguaias e uruguaia&; e em
nosso Pais foi verificada a predominância de crianças negras e/ou descendentes de escravos.
Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, a idéia
do que seja trabalho infantil há muito, desde os idos
de 1987, o Unicef já os definiu e escreveu. são eles:
a) Qualquer atividade em perlodo integral e
sendo a criança muito jovem;
b) Muitas horas ininterruptas de trabalho;
c) Atividade que provoque excessivo stresa tisico, emocional ou psicológico;
d) Remuneração inadequada;
e) Responsabilidade excessiva;
f) Atividade que impeça o acesso à educação;
g) Atividade que comprometa a dignidade e a
auto-estima da criança, como escravidão, trabalho
servil e exploração sexual;
h) Quaisquer atividades que prejudiquem o pleno desenvolvimento social e psicológico.
Mesmo se considerarmos saudável para uma
criança exercer determinados trabalhos, forma inclusive de remunerá-la e satisfazer seus desejos lntimos infanto-juvenis, muitos males podem dai advir.
Considerando que os maiores prejulzos se enquadram no aspecto flsico, como problemas de coluna, comprometimento do crescimento, problemas visuais e auditivos, nao podemos desconsiderar que
não raramente, também, problemas emocionais de
cunhas sociaVpsicológico e auto-estima podem causar danos irreparáveis a serem carregados para o
resto da vida de um inocente. Nesses casos se enquadram o trabalho obrigatório quase escravo e a '
exploração sexual, dentre outros.
Outro fator a considerar é a idade onde determinadas funções possam ser exercidas pela criança
e pelo adolescente. Limites já aceitos quase universalmente, indusive sendo parte integrante da Con-
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venção Sobre Idade Mlnima da OIT, são 12 anos
para atividades leves e 14 anos para outras ativida- - des, desde que respeitem as normas estabelecidas.
Ressalve-se que a própria OIT consagra como
15 anos a idade mlnima em geral, desde que não
seja inferior à idade prevista para a condusão do
curso primário.
Apesar desse pararnefro.- muitos paises que
hoje se preocupam com o problema do trabalho infantil acatam diferentes idades para o trabalho remunerado infanto-juvenil.
O Egito, por exemplo, limita em 12 anos a idade legal para qualquer atividade; nas Filipinas, 14
anos; em Hong Kong, 15; o Peru adota diversos padrOes, onde a idade minima para trabalhar na agricultura é 14 anos; 15, para trabalhar na indústria; 16,
na pesca de profundidade e 18, para exercer atividades portuárias e de navegação.
Em nosso Pais, a idade mlnima é estabelecida
em 14 anos para quaisquer atividades.
Em pesquisa recém elaborada, a Organização
Internacional do Trabalho estimou em 73 milhões o
número de crianças que trabalham regularmente no
mundo, contratadas de forma ilegal, 13% com idades que variam de 10 a 13 anos.
Infelizmente, a própria OIT considera limitada
essa pesquisa, pois muitos governos deixaram de
responder às questões e outros omitiram dados. A
pesquisa, também, deixou de induir as crianças que
trabalham nos paises industrializados. Nao teve
acesso aos milhOes de crianças menores de 10
anos e nem àquelas que trabalham no setor informal. Finalmente, o trabalho também não reflete o
número das meninas que estao envolvidas em trabalhos domésticos. dentro do próprio lar ou realizando trabalho servil para outras famllias.
A OIT considera que apenas na lndia as crianças trabalhadoras estejam na casa dos 90 milhOes,
a maioria constituida por meninas. Evidencia, de forma evasiva, que o número real de crianças que trabalham no mundo é constituido por algumas centenas de milhOes.
Três causas, todavia, levam as crianças ao trabalho: a exploração da pobreza, a deficiência da
educação e as restrições impostas pela tradição.
Em sintese, meus nobres Pares, o trabalho infantil que envolve exploração constitui um ultraje e
uma afronta à dignidade humana, onde quer que
seja praticada.
Formas intoleráveis de trabalho irtfantil constituem abusos tao graves aos direitos humanos que
devemos encará-los da mesma forma como um dia
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encaramos a escravidêo. Abominável e injustificável
sob quaisquer circunstancias.
Em nosso Pais muitos são os abusos. Estamos
hoje numa Comissão Parlamentar de Inquérito, que
tenho a bonra de presidir, procurando detectar a verdadeira extensão do fato. O Brasil, como signatário
da Convenção Internacional, assinou um compromisso com o mundo. Mais que isso, assinou um
compromisso com seus filhos e, assim sendo, clamo
que esforços não sejam medidos nesta Casa para
que um basta definitivo seja dado nessa questão.
Outros pronunciamentos, com outros dados, inclusive referentes ao nosso Pais, trarei para a tribuna desta Casa com a mesma finalidade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e meus
nobres Pares.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Prorrogo a Hora do Expediente por cinco minutos, para
conceder a palavra ao nobre Senador Esperidião
Amin, para uma comunicação inadiável, nos termos
do art. 158, § 2", do Regimento Interno.
É o único Senador inscrito para usar a palavra
nessa condição.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a vida
pública nos ensina, e tenho procurado aprender com
humildade e perseverança, que temos - sempre que
ocorre alguma agressão, pelo menos do ponto de
vista de quem a recebe, homem público, politico -.
de distinguir aquilo que nos parecer ser uma agressão do dever de prestar contas. Penso que o homem público deve, humildemente, estar sempre
pronto a prestar contas de todos os seus atas, até
os de natureza particular, posto que o homem público não tem o direito de alegar vida privada para se
furtar a alguma instância de esclarecimento.
Também quero tratar daquilo que pode nos parecer infamante, calunioso ou injurioso. Na minha
vida pública, até pelo que reconheço que seja do
meu caráter e do meu jeito de ser, não posso dizer
que não tenha angariado adversários ferrenhos.
Por isso, ocupo a tribuna para fazer uma colocação de natureza pessoal, a propósito de uma matéria publicada ontem numa revista de circulação nacional. Quero prestar três informações ás pessoas
que se sentem no direito de ouvir alguma palavra do
Senador Esperídião Amin.
· ·
·
Primeiramente, a minha vida, por ser pública,
foi e será sempre um livro aberto, sujeita, portanto, a
todas as formas de interpelação a que sempre deve-
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rei responder. Sempre o farei com humildade e com
objetividade.
A segunda colocação que quero fazer é quanto
ao aspecto, a meu ver, propositalmente agressivo,
quase que infamante, da matéria em questão.
Vou responder civilizada e regularmente essa
questão. Considero civilizado recorrer, no que competir, á Justiça, e o farei, pois é lá que se obtém o direito de resposta. E não posso dizer que a Justiça
não concede direito de resposta, posto que tenho,
na minha vida pública, um elemento histórico singular, porque eu creio que sou o único homem público
brasileiro que conseguiu direito de resposta, na Justiça, contra uma publicidade governamental. E não
era uma publicidade apenas, mas um programa de
televisão de 57 minutos de duração que foi ao ar em
todas as emissoras de televisão em Santa Catarina,
alguns meses depois de eu ter deixado o Governo
tal programa contou, inclusive, com o concurso de
gente talentosa, como o grande jornalista e repórter
de televisão Rodolfo Gamberini, que foi o contratado
pelo Governo que me sucedeu para promover a locução neste programa que me ensejou ganhar na
Justiça do meu Estado o direito de resposta, o que
considero uma singularidade.
E a tenceira questão, quero colocá-la em função da CPI. Se, eventualmente, existir, no propósito
dessa matéria, o desejo de promover a intimidação
do Senador Esperidiâo Amin, posso afinmar que
ocorrerá exatamente o contrário. Digo isso serenamente, sem nenhuma basófia, sem nenhuma arrogância, certo de que não sou melhor do que ninguém, mas certo de que posso me orgulhar dos traços da minha vida pública.
Pretendo, amanhã, no ámbito da própria CPI,
mais precisamente na reunião de trabalho que teremos, abordar as questões que dizem respeito, desafortunadamente, não apenas a mim, mas também a
um outro Senador, hoje Governador, Sr. Mário Covas, e ao Senador Eduardo Suplicy, que apenas de
passagem figura na matéria. Pretendo, ali, dar o tratamento que me parece racional ao esclarecimento
dessa questão.
Para concluir, Sr. Presidente, desejo dizer, sem
que isso seja uma censura a nenhum jornalista, que
não fui entrevistado sobre a primeira parte da matéria. O jornalista que a assina não me fez nenhuma
inçlagªção sobre a primeira parte da matéria. Quanto
à segunda, que diz respeito aos precatórios, a única
indagação que me foi feita se referia a 'um assunto
que a minha memória não poderia socorrer na hora,
ao que me coloquei à disposição para prestar o es-

------------------------------- ----------------
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clarecimento posteriormente, não mais tendo sido
procurado. Não se trata de uma censura, mas apenas de uma comunicação acerca de uma razão a
mais para que eu faça o registro, neste momento, de
que todos os fatos podem ser questionados honesta,
llmpida e frontalmente por mim ou a meu respeito,
mas nunca um questionamento vai servir de instrumento para minha intimidação.
Peço desculpas por tomar o tempo de meus
pares sobre um assunto que apenas a mim, no momento, diz respeito, mas achei que era meu dever
ocupar a tribuna a que legitimamente tenho acesso,
a tribuna que o povo de Santa Catarina me conferiu,
o microfone do Senado.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Esperidillo
Amin, o Sr. Va/mir Campelo deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhlles, Presidente.

O Sr. Eduardo Supllcy • Sr. Presidente, peço
a palavra para uma comunicação.
O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
V. Ex' dispõe de cinco minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT-SP.
Para uma comunicação. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Senador
Esperidião Amin fez referência à matéria da Revista
lstoÉ de um jornalista sério, Mário Simonsen Filho,
mas que, entretanto, cometeu alguns erros.
Um deles eu gostaria de registrar porque a matéria dà a entender que, no dia 17 de novembro de
1992, eu teria tido um procedimento na expectativa
de ainda poder ganhar a eleição contra o Sr. Paulo
Maluf, com quem disputava o segundo turno, em dezembro, quando da votação da matéria relativa à autorização para emissão de tltulos sobre pagamento
de precatórios, eu ter tido uma outra atitude por ter
perdido a eleição.
Ora, qual erro factual? O dia 17 de novembro
já era o segundo dia após o segundo turno. O primeiro turno ocorreu no dia 3 de outubro e, o segundo, dia 15 de novembro. Então, no dia 16 de novembro, jà se sabia o resultado. No dia 17 de novembro,
eu cheguei ao Senado. Só naquele instante tomei
conhecimento do parecer do Senador Mário Covas.
TIVe pouco tempo para examiná-lo.
Nao criei objeção, porque nao tinha percebido
de pronto. Entretanto, de maneira alguma, mudei de
atitude em dezembro pelo fato de ter perdido a eleição, uma vez que no dia 17 de novembro eu já havia

perdido a eleição. Portanto, há um erro de análise
factual.
Há também outros erros. Na ocasião em que a
Prefeita Luiza Erundina e seu Secretário de Finanças Amir Khair encaminharam o pedido para que o
Senado autorizasse a emissão de titulas para pagamento de precatórios, sim, já se estava considerando - dentro da legalidade - a correção monetária
das primeiras parcelas, conforme permitia o art. 33
da Disposições Transitórias da Constituição.
A grande diferença entre o procedimento da
Prefeita Luiza Erundina e de seu Secretário de Finanças Amir Khair e o procedimento posterior é que
a cada momento em que a Prefeita Luiza Erundina
solicitou autorização ao Senado para emitir trtulos
para pagamento de precatórios judiciais, ela o fez
com a demonstração da utilização dos recursos que
haviam sido arrecadados com a emissão de trtulos
para pagamentos de precatórios realizados até então. Portanto, sempre teve a preocupação de demonstrar que os recursos haviam sido sido utilizados
corretamente, ou seja, para aquela finalidade especifica. E isso nao está registrado.
Portanto, o procedimento não estava eivado de
inconstitucionalidades; nao estava ferindo a legislação. Só havia um problema: a certidão negativa relativa ao recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço estava ultrapassada. Então, ao detectá-lo em dezembro, cumpri o meu dever e pedi que
isso fosse feito. Sr. Presidente, esse era o esclarecimento que eu precisava dar sobre a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Esgotado tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magallaes)
-Tem V. Ex' a palavra, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, com base nos arts. 403 e 404 do Regimento Interno, para que haja a aplicação do Regimento Interno em relação ao disposto no caput e no
-§ 2" do art. 13 e art. 38 do Regimento Interno, léio o
que está ali explicitado, Sr. Presidente:
"A ausência de Senador, para efeitos
administrativos e para o fim do inciso III do
art. 55 da Constituição (perda de mandato),
é verificada nas sessões deliberativas, nas
quais funciona o painel eletrOnico de registro
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de presença, de onde se faz o apanhamento
para elaboração da lista de comparecimento
consignada em Ata. A caracterização de
uma sessão como deliberativa, de acordo
com o§ 1• do art. 154 do Regimento Interno, é haver Ordem do dia."
Ora, esta sessão é deliberativa. Há Ordem do
Dia. Aliás, a Ordem do Dia refere-se a assunto relevante. Este o segundo dia de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda á Constituição n• 4,
de 1997, que dá nova redação ao§ 5° do art. 14, ao
caput do art. 28, ao inciso 11 do art. 29, ao caput do
art. 77 e ao art. 82 da Constituição Federal, ou seja,
o direito de reeleição do Presidente e dos Chefes de
Executivo.
Ora, esta sessão é deliberativa; há Ordem do
Dia, mas o painel eletrOnico nao está em funcionamento. Se já na sexta-feira passada nao estava em
funcionamento o painel eletrOnico, tendo V. Ex-,
como Presidente do Senado, um rigor, pois procura
ser sempre o mais diligente posslvel com respeito
ao bom funcionamento de tudo nesta Casa, seria de
esperar que hoje já estivesse o painel eletrOnico funcionando.
Se não está funcionando, gostaria de perguntar
qual o critério adotado para a consignação do comparecimento. Como se está registrando os nomes
dos Srs. Senadores que se encontram presentes
nesta sessão deliberativa? Gostaria de saber se o
tratamento dado ao assunto da presença dos Srs.
Senadores, na falta do funcionamento do painel eletrOnico, vai ser o mesmo que se dá quando está funcionando o painel eletrOnico, para que nesta sessão
haja a plena observância do Regimento Interno, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga!Mes)
- A Mesa atenderá a V. Ex- e assim informará ao
Plenário, do mesmo jeito que informou a V. Ex" aqui
pessoalmente neste instante: as presenças estao
sendo devidamente anotadas e computadas. Já no
Diário do Senado Federal de hoje estarão publicadas todas as presenças da sexta-feira. Hoje já estao
anotadas todas as presenças que passaram pelo
plenário, em número de 29, e, conseqüentemente,
no Diário do Senado Federal de amanha serão publicadas as de hoje; e assim sucessivamente em
cada dia subseqoente.
Isso nao impede, de modo nenhum, as votações, como elas eram feitas anteriormente. Assim,
acredito que está sendo observado também o Regimento Interno da Casa, em seu art. 38; dai por que
tenho o prazer de informar a V. Ex", publicamente,
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aquilo que partículármente já lne havia informado:
que o Regimento Interno está sendo rigorosamente
cumprido.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhaes)

-ltem1
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N" 4, DE 1997
Primeiro dia de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n• 4, de 1997 (n• 1/95, na Gamara dos
Deputados), que dá nova redação ao parágrafo 5• do art. 14, ao caput do art. 28, ao
inciso 11 do art. 29, ao caput do art. 77 e ao
·-art. 82 da C~nstituição Federal (reeleição),
tendo
Parecer favorável sob n• 127, de 1997,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, vencidos os Senadores Antonio
Carlos Valadares e Josaphat Marinho, e, em
separado, José Eduardo Outra.
A Presidência esclarece ao Plenário
que, nos termos do disposto no art. 358 do
Regimento Interno, a matéria constará da
Ordem do Día durante cinco días úteis con· Séeutivos:Em face da discussão, poderão ser oferecidas
emendas, assinadas por um terço, no mlnimo, da
composição do Senado. Na primeira sessão de discussão, foram oferecidas duas emendas à matéria.
Transcorre-se hoje o segundo dia da discussão.
Em discussão a proposta e as emendas em
primeiro turno. (Pausa)
O SR. LAUBO _ÇAMPOS - Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhaes)
-Concedo a palavra a V. Ex" por 10 minutos.
O SR. LAURO CAMPOS (BLOCO/PT-DF.
Para discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sen-adores, já é o segundo dia em
que, sem dúvida alguma, o assunto mais importante
que passou por esta Casa se encontra em discussão: a reeleição do Presidente da República, de Governadores de Estado, de Prefeitos, de todos os
Chefes de Executivo, portanto.
J:: um fato insólito, inédito, jamais presenciado
na história politica do Brasil em qualquer momento:
nos momentos de normalidade, que são tao transeuntes e efémeros, e nos momentos da ditadura,
com os quais deverlamos nos acostumar, mas nao
nos acostumamos jamais.
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O único Presidente da República reeleito no
Brasil foi Rodrigues Alves, mas o interregno entre o
seu primeiro mandato e o segundo foi de aproximadamente 15 anos.
Getúlio Vargas permaneceu no poder por um
perfodo de 15 anos, onde chegou por meio de uma
revolução ou de manhas e artimanhas talvez mais
dignas do que essa a que recorre Sua Excelência, o
Presidente Fernando Henrique Cardoso. Permaneceu sim; e a sua permanência se fez por intermédio
de artiffcios que visavarr a jogar a água benta da legitimidade e da constitucionalidade em seus propósitos continufstas.
No entanto, o que agora ocorre no Brasil é muito diferente daquilo que se verificou em 1934, quando o mandato do Presidente Getúlio Vargas- foi consolidado pela aprovação da Constituinte e prorrogado por mais quatro anos, ou seja, até 1938. Desta
vez, a situação é bastante diferente, porque estamos
diante de um processo de fujimorização da América
Latina, que obviamente contamina todos os paises
latino-americanos.
Já tenho dito, há décadas, que a contraface
politica do neoliberalismo é, sem dúvida alguma, a
ditadura politica.
É preciso que algum Fujimori segure, com as
forças ditatoriais, de repressão, militares ou civis da
mfdia ou com outro instrumento ditatorial, o paciente
Brasil, para que nele seja aplicado o remédio perverso, o remédio heróico que essas cabeças insanas
consideram corno necessário para que o paciente
em questão consiga sobreviver. Sobreviver para melhor agradar a Sua Majestade o Presidente; sobreviver para, como diz o Prof. Fernando Henrique Cardoso, ser melhor explorado.
O problema politico, dizia S. E:xa em seu livro
intitulado Autoritarismo e Democracia, está relacionado ao processo de acumulação de capital, e
este é desvendado através de três perguntas: de
quantos trabalhadores se tira o excedente, a acumulação de capital'? Corno se tira, com que tecnologia
se tira, se explora o trabalhador? Pergunta S. E:xa. E
obviamente dever-se-ia perguntar a quem beneficia,
a quem se dirige aquilo que se tira ou o quanto se
tira.
Portanto, encontramos hoje, na América Lati- na, no Equador de Bucaran, "EIIoco", num momento
importante de sua história, o grau de conscientização do povo, que se rebelou contra a ditadura do
neoliberalismo, articulada através do pagamento de
US$500 mil ao Sr. Domingo Cavallo, o mesmo que
veio ao Brasil acompanhar a realizaçao, a articula-
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ção, a engenharia desse Plano Real. E. ao que se
sabe, aqui ele nao teria cobrado nada pelas perversidades que ensinou a este Governo.
No Peru, tendo derrotado um candidato que se
transformou de socialista em neoliberal, El Chino, o
Sr. Fujimori assumiu o Poder, depois de ter varrido a
Suprema Corte, onde parece que ficou pelo menos
um Ministro que se opOs à fujimorização daquele
pais. Mas esse Ministro que teria ficado foi agora assassinado pelas batas que. de acordo com os jornais
de ontem, o Exército teria disparado contra os 14
membros do Movimento Revolucionário Tupac Amaru. Matou e silenciou, portanto, o Ministro da Suprema Corte do Peru, acabando com o voto contra.
Pois bem, os conflitos entre os Poderes avançam, e o Peru é vanguardeiro desses conflitos. E
afirma o Peru, até antes do golpe desfechado pelo
herói - ou melhor, por aquele que se julga um herói , que ele sabe fazer coisas melhor do que os Estados Unidos; que. para matar a varejo, o referido pais
é melhor do que os Estados Unidos, que se especializaram em matar por atacado.
Assim, o Sr. Fujimori, que tinha quase 66% de
rejeição na opiniao pública, ou seja, 38% de aprovação, de repente, através desse golpe desumano, solerte, conseguiu reverter a situação.
O Presidente Menem, da Argentina, dispõe, no
momento, de apenas 20% de aprovaçao, mas se dirige para o terceiro mandato. Daqui a quatro ou cinco anos, estaremos discutindo o terceiro mandato da
Sua Majestade o Presidente da República do Brasil!
Ele veio para ficar. Isso já foi declarado reiteradas
vezes por Sua Excelência e por seus assessores,
entre eles, um que se intitula "Maquiavel", o Maquiavel d~ Tatuapé, um Maquiavel que nao usa as artes
maquiavéticas de Florença, mas que usa o trator,
que usa os meios que estamos vendo, todos os
meios de cooptaçao, todos os meios de toma lá dá
cá. E chama isso de maquiavelismo.
Pois bem, na Argentina tem o Sr. Carlos Menem apenas 20% de apoio na opiniao pública. E no
Brasil? As estatlsticas realizadas pelo Governo, pagas pelo Governo, obviamente nao podem ser confiáveis porque todas sao mentirosas. Agora, por
exemplo, depois que Sua Excelência, Sua Majestade, o Presidente Fernando Henrique Cardoso, aquele que podemos chamar, no processo de fujirnorizaçao da América Latina, de "Fujinando", o "Fernando
Fujirnori", o Presidente "Fujinando", nao pode mais
negar, nas suas idas e vindas ao bolllevard parisiense, que o Brasil, pelo menos na grande sao
Paulo, está com 15% de desemprego, de acordo
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com a última pesquisa realizada. Quinze por cento
de desemprego.
Pois bem. O Peru, de Alberto Fujimori, o Peru
do neoliberalismo, tem hoje 50% de desemprego declarado e oficial. O número oficial é 50% de desemprego, e 80% de desemprego, se nele incluirmos
aqueles que se encontram em atividades informais.
Até onde vamos chegar? Mentira não cria emprego. Se mentira criasse oportunidades de emprego, o Brasil estaria gozando de pleno emprego, permanente e seguro.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhaes) - Senador Laura Campos, V. Ex" já passou do
tempo, mas como o painel está em manutençao e V.
Ex" não pOde observar o horário, terá mais dois minutos para finalizar.
O SR. L.AURO CAMPOS - Sr. Presidente,
agradeço e lamento esse defeito, talvez elétrico, do
painel eletrOnico. Dessas coisas de painel não entendo bastante.
Então, o que me parece é que, desarmada a
Oposiçao, silenciada a Imprensa, pela tentativa de
desarticulaçao do movimento dos sem-terra, pelo
medo da voz rouca das ruas, pelo temor da rejeiçao
popular...
Para onde irao as receitas das estatais? O Ministro "Se~ão" fala que elas ultrapassar-ao R$100 bilhões, o Ministro Malan fala em R$20 bilhões. O Ministro "Se~ão" incluiu nessas receitas a da venda
das teles, da telefonia. Portanto, vemos que é um dinheiro enorme que será de novo canalizado para os
bancos, para os banqueiros, para pagar uma parte
de nossa divida externa. Se tudo fosse entregue aos
banqueiros e carregadores dos papéis da nossa dfvida interna, terfamos liquidado apenas 50% da nossa divida externa com a receita dessa venda de todas as estatais. Mas uma parte desse dinheiro será
colocada nos bancos ou aplicada em investimentos
eleitorais, para garantir a meta das metas deste Governo.
E a meta das metas do Presidente Fernando
Henrique Cardoso é ele mesmo, é o seu mandato,
seu continufsmo, sua permanência. Portanto, é para
essa meta principal, essa meta síntese do seu Governo, a sua reeleiçao, que esses recursos serao dirigidos, para que Sua Excelência consiga êxito, para
que sua imagem eleitoral corresponda em grandeza,
em simpatia e em carisma à sua auto-imagem na!:Cisica.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir.
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O SR PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães)
-Tem V. Ex" a palavra para discutir. V. Ex" dispõe
de dez minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, temo
qué o propósito de reeleiçao do Presidente Fernando Henrique Cardoso esteja fazendo jus àquilo que
foi advertência de Alexis de Tocqueville, em "A Democracia na América", inclusive em seu efeito sobre
o Legislativo.
"Impedir que o Chefe do Poder Executivo pudesse ser reeleito pareceria, á primeira vista, contrário à razão. Sabe-se que influência o talento ou o caráter de um só homem exerce sobre o destino de todo o povo,
principalmente nas circunstancias diflceis e
em tempo de crise. As leis que proibissem
aos cidadãos reeleger o seu primeiro magistrado tirar-lhe-iam o melhor melo de fazer
prosperar o Estado ou de salvá-lo. Assim,
aliás, chegar-se-ia a este resultado estranho: um homem seria excluldo do governo
no próprio momento em que tivesse acabado de provar que era capaz de bem governar.
Tais razOes são poderosas, sem dúvida: não podemos, entretanto, opor-lhes outras ainda mais fortes?
A intriga e a corrupçao são vicias naturais aos governos eletivos. Quando, porém,
o chefe do Estado pode ser reeleito, tais vicios se estendem indefinidamente e comprometem a própria existência do pais. Quanto
um simples candidato quer vencer pela intriga, suas manobras não poderiam exercer-se
senão sobre um espaço circunscrito. Quando, pelo contrário, o chefe do Estado mesmo
se p0e em luta, toma emprestada para o seu
próprio uso a força do Governo.
No primeiro caso, é um homem com os
seus frágeis meios; no segundo, é o próprio
Estado, com suas imensas reservas, que intriga e corrompe. O simples concidadão que
emprega manobras culpáveis para chegar
ao poder não pode, senão de maneira indireta, prejudicar a prosperidade pública; se,
porém, o representante do poder executivo
desce á liça, o cuidado do governo toma-se
para ele interesse secundário; o interesse
principal é sua eleiçao. As negociações, assim como as leis, passam a ser para ele
nada mais que combinações eleitorais; os
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lugares tomam-se recompensa de serviços
prestados, não à nação, mas a seu chefe.
Mesmo que a ação do Governo não fosse
sempre contrária ao interesse do pais, neste
caso, pelo menos, não mais lhe serviria. E,
no entanto, ela é feita apenas para seu uso."
Ora, Sr. Presidente, é o Poder Legislativo, é o
próprio painel eletrOnico que quebra. Por quê? Porque o Chefe do Poder Executivo quer porque quer a
sua reeleição. Quer porque quer que apreciemos, o
mais rapidamente possrvel, o direito de reeleição, a
emenda à Constituição. E se porventura alguns Senadores entre os 81 acham que não seria tão apropriado que se discutisse a matéria sexta-feira última,
nesta segunda-feira, e por isso ficaram preocupados
com o painel eletrOnico, eis que esse, que estava
funcionando muito bem de terça a quinta-feira, desde sexta-feira passada està indo para a manutenção. Um aparelho que estava funcionando tão bem
agora està indo para manutenção.
Ora, Sr. Presidente, isso me preocupa. As observações de Alexis de Tocqueville estão ar demonstrando que tudo será feito porque o prfncipe
està pedindo, porque o Presidente Fernando Henrique Cardoso quer porque quer seguir as recomendações. De quem? Do Presidente Fujimori, do Presidente Menem, daqueles que quiseram porque quiseram o direito de reeleição uma vez, duas vezes. Já
estão indo para a terceira. O Presidente ainda està
no meio do caminho, e eis o que leva.
Será que o Presidente Fernando Henrique Cardoso não observa com maior atenção o que acontece quando um presidente quer a todo custo a sua
reeleição e permanece por tanto tempo no poder?
Tudo vai por água abaixo. Surgem até os movimentos revolucionários. Até mesmo as questOes sociais
não estão sendo devidamente resolvidas no Peru.
Eis que o Presidente daquele Pais precisa usar de
toda a prepotência, de todo o seu esplrito militar,
para resolver a questão com armas, ainda que isso
custe a vida de um membro do Supremo Tribunal,
que, segundo informa o Senador Lauro Campos, era
um oponente seu e votava de forma discordante.
O Presidente Fujimori tinha prometido - internacionalmente, este era o seu compromisso - que
iria resolver o impasse de forma pacifica. Ao mesmo
tempo, ele estava preparando os túneis para aquela
ação, que fez com que a sua palavra de pouco valesse.
No Canadá, o Presidente Fernando Henrique
disse o seguinte: "Se eu conseguir fazer as reformas, nem precisarei permanecer por mais tempo. Já
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ficarei contente". Mas qual é a reforma que mais lhe
entusiasma e para a qual ele dedica mais energia?
É exatarnente esta, o direito de reeleição, que passou na frente da reforma da Previdência e da reforma administrativa. Esta parece ser a sua meta mais
completa.
Sr. Presidente, vamos continuar a discutir esse
assunto, mas lamento que o prrncipe, querendo de
qualquer forma o direito de reeleição, fizesse até
quebrar o painel eletrOnico do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Continua a discussao.
Antes, porém, quero dizer que, de certo modo,
o Senador Suplicy tem razão quanto à manutenção
do painel eletrOnico. Isso, realmente, não é uma coisa comum; dar porque estou dizendo, mesmo que
nao esteja em condições de pleno uso, que amanhã
funcione o painel. Qualquer problema, ele funciona
amanhã e vai fazer a sua manutenção no sábado,
no domingo ou no feriado.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Que o direito de
reeleição, Sr. Presidente, ...
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Senador Jefferson Péres.
O SR. EDUARDO SUPLICY - ... nao continue
a quebrar o painel.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Para
discutir. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, vamos discutir a reeleição com serenidade. Parece que é tão apaixonante essa discussão, que pessoas serenas como o Senador Suplicy, por um momento, demonstram perder o equillbrio.
Não entendi essa argumentação do painel eletrOnico. O Presidente Fernando Henrique Cardoso
mandou quebrar o painel? Houve um conluio entre a
Presidência do Senado e a Presidência da República para atrasar a votação da reeleição? V. Ex", Senador Suplicy, acredita mesmo nisso? É, inclusive,
injurioso à Presidência desta Casa esse tipo de pensamento.
O Sr. Eduardo Suplicy - V. Ex" me permite
um aparte?
O SR. JEFFERSON PÉRES -Com todo o prazer.
O Sr. Eduardo Suplicy - Prezado Senador
Jefferson Péres, nao participei tanto da .discussao
com a Mesa sobre o que seria feito com o painel eletrOnico, apenas conversei com o Uder do Bloco, Se~nador José Eduardo Outra, que informou aos seus
colegas de Bancada que estava havendO uma grande discussão sobre o painel eletrOnico e a necessidade da presença dos Srs. Senadores durante as
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cinco sessões de discussão da Proposta de Emenda
à Constituição. Há uma preocupação do Govemo não sei se V. Ex' não havia tomado conhecimento,
mas ela é pública -, do Palácio do Planalto ou do
Presidente Fernando Henrique Cardoso em querer
assegurar que as duas votações, do primeiro e segundo turnos, no Senado Federal, referentes ao direito de reeleição, não coloquem em risco a emenda, fazendo-a voltar para a Gamara. Assim, qualquer
emenda que venha a modificar o teor da Proposta
de Emenda à Constituição, como, por exemplo, a de
autoria do Senador Epitacio Cafeteira, que, apoiada
por um terço dos Srs. Senadores, obriga que haja a
desincompatibilização dos Chefes de Poder Executivo, faria com que a PEC voltasse para a Gamara e
lá pas:;asse por mais dois tumos de votação, o que,
por sua vez, faria com que se atrasasse .a apreciação da emenda com riscos eventuais de a matéria
não valer para o ano quem vem, quando começa o
processo eleitoral. Então, em primeiro lugar, o Palácio do Planalto quer que aqui nao se modifique a
Proposta de Emenda à Constituição votada em dois
turnos na Câmara; em segundo lugar, quer, e muito,
quP concluamos o primeiro e o segundo turnos até o
final deste semestre. Esta, a informação que os
meios politicas deram a este Senador. Por esta razão, não quer de maneira alguma que haja qualquer
atraso na tramitação do projeto. Como, nesta semana, alguns Senadores avaliaram que, por causa do
feriado de 1• de maio, pudessem estar viajando,
houve essa preocupação e a extemaram junto à
Mesa. Isso é do conhecimento dos Srs. Senadores.
Nobre Senador Jefferson Péres, V. Ex' é, aqui, uma
das pessoas que mais gosta da transparência. Nós
dois somos muito afins nesse aspecto. O que fiz
hoje foi deixar os fatos de forma transparente. Como
o Presidente da Casa, Senador Antonio Carlos Magalhães, é uma pessoa muito clara em suas atitudes, S. Ex', muito educadamente, respondeu a minha questao de ordem no inicio da sessão e, inclusive, pessoalmente pediu ao Secretário da Mesa que
mandasse fazer logo a manutenção no painel. Vamos registrar o seguinte: eu não sabia que a presença de quem compareceu na sexta-feira estava valendo - espero que valha como se o painel eletrOnico tivesse registrado -, assim como a dos que vieram hoje. Todos sabemos que haveria sessão deliberatíva na qual a presença é registrada. t: importante esse diálogo, Senador Jefferson Péres, para
que fique claro a todos os Senadores que se está registrando, sim, a presença, porque alguns imaginaram que, nao funcionando o painel eletrOnico, nao
haveria o registro das presenças, pois, se nao for
efetivado, serão computadas- faltas. Pelo esclarecimento da Mesa, entendi que, embora o painel nao
esteja funcionando, o registro está sendo efetivado
como se o mesmo estivesse em funcionamento.
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Mas houve uma razao para a manutenção do painel
eletrOnico e creio que V. Ex' compreende isso. Por
que razão? Por causa dos designios do principe que
quer permanecer.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Senador Eduardo Suplicy, desculpe-me, mas não estou estabelecendo a conexão.
Se a pane do painel eletrOnico foi um artificio se foi um artificio -, visou apenas a defender o bolso
dos Senadores faltosos. Agora, não estou conseguindo entender em que isso interfere na votação da
emenda da reeleição.
O Sr Eduardo Suplicy - Para que nao haja
qualquer atraso nos designios do Palácio do Planalto, para não se correr risco de qualquer atraso. Se
não houvesse quorum, nao poderia estar havendo a
tramitação.
O Sr. Ademir Andrade - O painel registraria a
falta de quorum.
O Sr. Jefferson Péres - Mas o quorum só é
contado para a votação. Bastam quatro Senadores
presentes para que haja sessão e ai conta para discussão.
O Sr. Ademlr Andrade - Na sessão deliberativa tem de haver quorum, Senador Jefferson Péres.
O painel registraria tranqüilamente isso. Esse é o
problema.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Parece-me que
isso foi esclarecido no debate de sexta-feira, na intervenção do Senador Bernardo Cabral. O quorum,
Senador Eduardo Suplícy, para a realização de sessão é de apenas quatro Senadores.
O Sr. Ademir Andrade - Uma sessão nao
pode ser considerada deliberativa se certo número
de Senadores não estiver na Casa e nao assinalar
seus nomes no painel. Podem até nao estar no plenário, mas teriam de estar na Casa e teriam de assinalar seus nomes no painel. Uma sessão nao será
delíberativa se não houver quorum, e é isso que o
painel registraria se estivesse funcionando.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Pode. Se houvesse matéria para ser votada, não haveria quorum
para votação.
O Sr. Valmir Campelo - Perfeitamente. Suspende-se a votação, se for o caso.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Para contagem,
para efeito de discussão, creio que sim. Mostre-me,
por favor... Não quero defender a Mesa, tampouco o
principe. Aliás, não sou seu súdito, fiel. Diga-me
onde consta, no Regimento lntemo, que uma sessão
deiiberativa não pode funcionar sem quorum para
votação. Onde está isso?
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O Sr. Eduardo Supllcy - Senador Jefferson
Péres, tudo o que se pensou sobre o painel eletrOnico poderá não ter tido validade alguma; mas, que a
sua manutenção decorreu da preocupação com o
que iria ocorrer esta semana, isso é um fato. Pelo
menos, foi o que chegou ao conhecimento dos Srs.
Senadores. Em decorrência de quê? Da preocupação, muito importante, do Palácio do Planalto em
não se atrasar, de maneira alguma, e de não correr
risco na tramitação da Emenda da reeleição. São
necessários cinco dias de sessão para votarmos a
matéria. t: esse o ponto.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhaes)
- Senador Jefferson Péres, V. Ex- é dos homens
mais lúcidos da Casa, dai por que não gostaria que
seu tempo fosse perdido com esse assunto. Foram
gastos oito minutos nessa matéria, apesar de essa
questão sobre sessão deliberativa ser um assunto
pacifico. Evidentemente, só não pode haver votação. Todos já sabem disso. Pode haver a sessão
deliberativa. Não se pode apenas é votar sem número, até porque só se sabe a falta de número, no
caso, na votação. E a sessão é para discussão, até
porque são cinco dias de discussão, e nao de votação. São cinco dias de discussão da matéria.
Se V. Ex- pudesse continuar com o seu discurso, seria importante para a Mesa, até porque, também, o painel está evitando que se saliente a falta
da maioria da Bancada do PT.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Muito obrigado,
Sr. Presidente, pela sua preocupação com o meu
tempo, mas o tempo gasto numa discussão, num
debate, com um homem inteligente e educado como
o Senador Eduardo Suplicy nunca é tempo perdido.
Eu ganho.
Sr. Presidente, creio que a emenda da reeleição
está fora de foco. O problema não é a reeleição em si.
A reeleição é um instituto democrático. o pais matriz
do presidencialismo, os Estados Unidos, admite a reeleição desde os seus primórdios. Roosevelt foi eleito
quatro vezes. Suas sucessivas reeleições motivaram a
emenda á Constituição, a bicentenária Constituição
americana, que limitou a reeleição a apenas uma.
No Brasil não foi diferente. O Congresso tem
legitimidade para modificar a Constituição e o fez
com votações que não deixam margem de dúvida
quanto á maioria obtida.
O Presidente Fernando Henrique Cardoso vai
submeter-se ao julgamento popular. Pode ser reeleito ou não. O problema não é esse, Sr. Presidente; o
problema da reeleição é, principalmente, a meu ver,
o da nâo-desincompatibilização.

Eu, como tantos outros, não me preocupo com
a desincompatibilização no âmbito da Presidência
da República e sim de Estados e Municlpios. Admite-se a reeleição, diz-se que não haverá desincompatibilização, suprime-se o segundo turno e diz-se
que pode ser eleito - proposta da Comissão de Reforma Politica - com 45% de votos.
Ora, Sr. Presidente, quem vive nos Estados
mais pobres e principalmente nos Municlpios mais
pobres sabe que em alguns lugares a Imprensa é
controlada pelo Poder Público, e em outros municlpios sequer existe Imprensa; sabe que o uso da máquina eleitoral é desbragado, é feita ás escancaras.
Nenhum Governador, a não ser que lhe aconteça
um desastre administrativo, parte para uma eleição
com menos de 1/3 de votos, com menos de 35% de
votos. Dai é só usar a máquina obter mais 10% e
perfazer 45%. O que vai haver éuma autonomeaçâo
em muitos-Estados na maioria dos Municlpios.
Alega-se que a lei das Inelegibilidades já vai
manter a desincompatibilização na fonna de renúncia dos governantes, salvo do Presidente da República. Isso é discutlvel, Sr. Presidente, tenninará no
Supremo Tribunal Federal. Se isso não ficar garantido na emenda ora em tramitação nesta Casa, inserido na própria Constituição, não duvido de que o Supremo interprete que, pela simetria que deve haver
nos três niveis de poder, se não houver desimcompatitiilização para ci Presidente da República, não
haverá também para Governadores e prefeitos.
Esta é a minha grande preocupação: a restauraçâo do sistema oligárquico de 1930 em muitos Estados e em muitos Municlpios. De fonna que, apesar
de ser Vice-Uder do PSDB, integrante da base de
sustentação politica do Governo, acolherei qualquer
emenda. E nao me comove o argumento de que não
deve voltar para a Câmara dos Deputados. Por que
não deve voltar para a Câmara? Mesmo voltando
para aquela Casa, ainda haveria tempo de lá se
aprovar até outubro, para vigorar para a eleição de
1998.
Penso que o ponto crucial nessa discussão -e
o que é realmente preocupante, Sr. Presidente -é a
desimcompatibilizaçâo ou não dos governantes.
,.Creio que a Oposição - se me permite - perde tempo em tentar inquinar de ilegltima a reeleição. A reeleiçao é legitima e democrática; o problema é o processo de eleiçâo no Brasil de hoje. Isso vai acabar
num verdadeiro engodo, numa verdadeirp farsa em
muitos Estados e Municlpios.
O Sr. Lauro Campos - V. Ex" permite-me um
aparte?
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O SR. JEFFERSON PÉRES - Conceào-lhe o
aparte, Senador Lauro Campos.
O Sr. Lauro Campos - Quando V. Ex" toma
os Estados Unidos como espécie de modelo, nobre
Senador Jefferson Péres ...
O SR. JEFFERSON PÉRES - Os Estados Unidos são a matriz do presidencialismo, se não me engano: ou não?
O Sr. Lauro Campos -Sim.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Foi o modelo
que serviu para o Brasil na Constituição de 1891.
O Sr. Lauro Campos - V. Ex" é uma pessoa
sobre vários aspectos admirável, principalmente no
cumprimento de seu mandato de Senador, o que
faz com independência e retidão. Parece-me, no
entanto, que eu não poderia concordar com esse
modelo. Após a ruptura, após a guerra da independência, os Estados Unidos passaram a uma discussao imensa, e esse acervo de debates a respeito de como se organizaria está transcrito pelo federalista Jay Hamilton Jefferson e tantos outros que
contribulram nessa discussao para encaminhar, por
intermédio de um processo ainda nebuloso. como
seria a democracia norte-americana. Naquela ocasião, Jefferson preocupava-se com o fato de que,
na ausência do rei, na ausência da possibilidade de
um sistema parlamentarista, em que o Rei, como
acontecia na Inglaterra, exercesse as funções de
Chefe de Estado, com o fato de que -repito -, entre
outras coisas, um grupo de militares chamados cincinatties tomassem o poder e estabelecessem na
democracia norte-americana uma realeza, com um
dos militares coroando-se rei, um dos cincinattie.
Entre outros assuntos, naquela ocasião, também se
debateu sobre se o mandato do Presidente da República deveria ser vitallcio e hereditário. Naquela
situação em que, devido à independência, faltava
uma peça - o rei da Inglaterra - para organizar e
estruturar o sistema, procurou-se corrigir essa ausência por meio de um sistema que sanaria esse
problema. E até mesmo a possibilidade de um mandato presidencial vitalfcío e de instauraçao da figura
de um rei - um cincinattie -no poder foi aventada e
discutida entre os federalistas. De modo que a possibilidade da reeleiçao foi uma opção bem melhor
do que a vitaliciedade na Presidência da República,
assim como a escolha do Presidente da República
foi mUlto melhor do que a de um rei colocado na
Presidência. Realmente, parece-me que, entre .. as
possibilidades apresentadas na ocasião, optou-se
pelo menos pior, mas não quer dizer que seja o ótimo.
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O SR. JEFFERSOr.i PÉRES -Tudo que V. Ex"
disse é verdade, Senador Lauro Campos. Conheço
razoavelmente o processo de formação do sistema
americano, e tudo que V. Ex" disse é correto.
No entanto, abstraindo-se o exemplo americano, não me parece, mesmo em tese, que seja ilegltimo e antidemocrático dar a um governante a oportunidade de se submeter ao crivo popular e de ganhar
ou não um novo mandato. O problema está no processo eleitoral: se é limpo, se há lisura, ou não.
Esse, a meu ver, é o ponto principal e que me preocupa, Senador Lauro Campos. Fora isso, falo com a
maior tranqUilidade e, provavelmente, mesmo sem
querer, terei de ser candidato pelas oposições no
Estado do Amazonas. Vou enfrentar, portanto, o
atual Governador, que é um homem fortlssimo eleitoralmente, mas nem por isso me oponho. Se o processo for limpo, se houver lisura e as leis forem rigorosas, quero enfrentá-lo nas umas, quero que ele tenha esse direito de colocar sua candidatura, e eu
quero enfrentá-lo nas umas.
Fora isso, Sr. Presidente, creio que nada tenho
a opor à reeleiçao em si mesma.
O SR PRESIDENTE {Antonio Car1os Magalhaes)
-Continua em discussao.{Pausa)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, a discussao terá prosseguimento na sessao deliberativa de amanhã, sendo, assim, o terceiro dia.
Tem a palavra o Senador Mauro Miranda.
O SR. MAURO MIRANDA {PMDB-GO. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, sr-se
Srs. Senadores, o Presidente da República está coberto de razão quando reclama contra o atraso na
votaçao das reformas. Ao tomar público um desabafo que denuncia sinais de desanimo, Sua Excelência
tem a seu lado a grande maioria da opinião pública
do "Pais. O povo quer a eliminação das muralhas
que obstruem o nosso encontro com o futuro, e o
Congresso ainda patina na compreensão de suas
responsabilidades com as aspirações populares. A
tramitação lenta e acidentada da Reforma Administrativa é uma dessas barreiras que dificultam a transiçao entre os vlcios do passado e as exigências do
futuro.
O que o Presidente não vê, ou não quer ver, é
que ele é vitima dos próprios erros de sua estratégia
politica. Com lndices de prestigio jamais igualados
na história do Pais, graças ao sucesso do Plano
Real, ele encantou-se com os louros da vitória e esqueceu-se daquelas velhas lições sobre o caráter
efémero dos dias gloriosos. O que quero dizer é que
ele deixou de liderar, na hora certa, com todos os
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trunfos colocados pelo destino em suas mãos, uma
reforma partidária que lhe desse sustentação para
governar sem atropelos e sem concessões permanentes ao varejo.
Os fatos que a Nação está acompanhando
hoje são conseqüência direta da inversão de sinais
entre o prioritário e o secundário. Cada votação é
uma batalha de concessões, de denúncias e de idas
e vindas que coloca como preocupação marginal o
interesse do Pars. A base partidária está esfacelada,
cada partido tem seus subpartidos, e a coordenação
polftica do Governo perde-se cada vez mais num
mapa em que proliferam pontes quebradas por todo
lado. Tudo porque perdemos o tlmmlng para urna
reforma polftica que começasse pela reorganização
de uma estrutura partidária forte, definida ségundo
vrnculos autênticos entre grupos polfticos e programas e consistentemente amarrada a fidelidades.
Dentro desse processo de prioridade às avessas, a reeleição, que deveria vir depois, veio antes,
pela vontade inarredável do Presidente. Não discuto
a legitimidade de suas aspirações, que são mais do
que normais no processo democrático. Ele tem todo
o direito de pleitear urna legislação que não o exclua
e que lhe permita suceder-se a si mesmo. E assumindo de frente essa pretensão, não pode ser acusado de hipócrita. Quanto a isso, estou com ele,
como estou com os atuais governadores e com os
atuais prefeitos. Devemos dar ao povo o direito de
assegurar a continuidade dos bons governos, ou de
tirar do poder os que se afastaram dos compromissos. Para mim, não há nada mais democrático do
que deixar o próprio povo decidir o seu futuro.
A questão, porém, não é essa. O Senado está
discutindo a reeleição e vai chegar a um modelo
compatrvel com as nossas realidades. Estaremos
preocupados com a questão da desincompatibilização, principalmente na esfera dos pequenos municrpios, onde pode ser maior o risco de estimular o
aparecimento de oligarquias locais.
Nas sessões deliberativas desta semana, todos os angulos da questão serão discutidos exaustivamente, para chegarmos a um denominador que,
no seu conjunto, atenda às diferenças naturais de
cada nrvel de governo.
A questão mais ampla, que é complexa e de
natureza polftica, é a questão da convivência democrática e da sinceridade nas relações entre os três
Poderes . .No começo destas minhas palavras, disse
que o Presidente tem razão quando se queixa da
demora na aprovação das reformas. O que não entendo é a escolha dos palcos para essa discussão.
Outra coisa que não entendo é a generalização da
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critica. Ele falou no Canadá o que não fala aqui, porque não estimula o diálogo direto e aberto com os
partidos que o apóiam. E levanta suspeitas sobre
todo o Congresso, quando a Reforma Administrativa
vive sua via sacra na carnara dos Deputados.
Sr"s e Srs. Senadores, as palavras do Presidente
têm sido extremamente injustas em relação ao Senado. Aqui, nada ficou ou está parado, e todas as propostas do Executivo têm sido aprovadas, sem prejufzo
para as adaptações necessárias de mérito. Se a Refonna Administrativa está parada na Gamara, ele deve
localizar claramente o alvo de suas insatisfações. Chego até a temer que haja um certo jogo de encenação
por trás desses desencontros, que teriam origer.s deliberadas. Não sou eu quem está inventando essa especulação, que já foi levantada por colunistas politicas
respeitáveis. Digno de todos os nossos créditos, c PresDente deve cuidar-se para não ser traldo pelo efeito das
nuvens de poeira, porque elas, quando baixam, desnu<Bn as verdades no confronto com as aparências.
Veja-se objetivamente, por exemplo, o que
está acontecendo com a reforma da Previdência,
tida e havida como prioritária e essencial. Não se
pode colocar em dúvida o valor pessoal e a vocação
de compromisso do nobre Relator Beni Veras, que
vai garantir a agilização da reforma. Mas o PSDB, o
partido do Presidente, deixou passar quatro longos
meses para indicar o seu nome como relator, enquanto corria a versão de que a ordem era segurar a
reton:na. para dar espaço polftico à aprovação da
reeleição. Daqui a pouco mais, pelo andar da carruagem, o Senado será acusado de procrastinar a
reforma. Diante da opinião pública, estaremos todos
indistintamente, em débito. Entre o sofisma e a ver:
dade, o desgaste será nosso, como vilões anti-reformistas. É hora de um reencontro saudável entre as
versões para o público geral e as recomendações
para o público interno. Um bom juiz dos fatos não
pode ditar sentenças diferentes, sob pena de mergulhar em perigosas crises de identidade, que acabam
por contaminar a crença de toda a Nação.
Para garantir a venda da Vale do Rio Doce, o Governo rnon1Du urna estrutura jurfdica monstruosa, e para
assegurar a reeleição atropela politicamente todas as
suas prioridades, assm identificadas pelas vers0es oficiais. Por que não dar o mesmo tratamento ás reformas,

sabendo-se que o Governo, quando quer, faz?
Era o que tinha a dizer, Sr" Presidente. Muito
obrigado.

Durante o discurso do Sr. Mauro Miranda, o Sr. Antonio Canos Magqthties, Presidente, deixa a cadeira da presidéncia, que
é ocupada pela Sra. Marfuce Pinto, Suplente
de Secretário.

598

ANAIS DO SENADO FEDERAL

A SRA. PRESIDENTE (Marluce Pinto) - Continua a lista de oradores.
Concedo a palavra ao Senador Leomar Quintanilha. (Pausa)
Concedo a palavra ao Senador Coutinho Jorge. S. Ex- dispõe de 50 minutos.
O SR. COUTINHO JORGE (PSDB-PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisao do orador.)
- Sr" Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, com a criaçao da Vale do Rio Doce, pelo Decreto no 4352, de
1942, criou-se também o Fundo de Melhoramento e
Desenvolvimento da Vale do Rio Doce, voltado a
atuar na área de influência dos vários projetas dessa
empresa, para aplicar recursos oriundos do lucro lfquido da Vale em favor dos Municlpios dessa área
de influência.
Originalmente, o Fundo foi criado para beneficiar Minas Gerais e, posteriormente, Espirita Santo,
e, á medida que a Vale ampliava suas açOes diversos projetas em vários Estados do Brasil, esse número de Municlpios aumentava e o Fundo de Desenvolvimento passava a ter uma abrangência mais
significativa. Hoje, o referido Fundo envolve oito Estados: Minas Gerais, onde atende 48 Municipios; Espirita Santo, 13; Pará, 12; Maranhão, 12; Sergipe;
Bahia; Mato Grosso do Sul; e Tocantins. Portanto,
oito Estados, beneficiando dezenas de Municlpios
sob sua influência ou que recebem impactos dos
projetas da Vale do Rio Doce.
Pergunta-se: por que há necessidade desse
Fundo? Qual a grande influência que ele teria em relaçao a esses Municlpios? t: bom lembrar que a
Vale do Rio Doce é uma companhia que atua explorando, sobretudo, recursos naturais renováveis e
não renováveis, particularmente os minerais. Normalmente, a exploraçao de recursos naturais não renováveis traz efeitos positivos na geraçao de renda
e de emprego, mas a exploraçao mineral traz seqUelas negativas, sobretudo na área ambiental. Além de
desorganizar o espaço econOmico no qual se insere,
gerando problemas nos Municlpios e comunidades
face á expectativa que traz, também cria regiões
marginais na área do projeto.
Darei um exemplo prático em relaçao a-um
projeto emblemático, o de Carajás. Carajás, localizado em meu Estado, é o maior Projeto de ferro no
mundo em sua área de atuaçao. As comunidades lá
estabelecidas vivem no primeiro mundo. Quem conhece o Projeto Carajás verifica que é organizado,
não há dúvida alguma, com todas as condições de
infra-estrutura em favor daqueles ql.Je nele atuam.
Mas, á medida que o Projeto se desenvolveu, trouxe
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para o Municlpio em que está localizado, Parauapeba, condições absolutamente indesejáveis, negativas, como a grande insalubridade, os problemas ligados ao desemprego, ao funcionamento da própria
realidade urbana. Ora, isso ocorreu não só no meu
Estado, mas também tem ocorrido em todos os Estados onde a Vale do Rio Doce tem atuado.
Na verdade, o Fundo existe para quê? Ele teria, digamos assim, um efeito compensatório para
minimizar os impactos negativos que os projetas da
Vale poderiam trazer às comunidades onde atua,
que seriam corrigidos pelos efeitos compensatórios
desse fundo. Portanto, o Fundo minimizaria esses
impactos que trariam sérios prejulzos aos Municlpios.
Podemos dizer que esse fundo que já vem funcionando há 47 anos, com uma certa experiência. O
Fundo atua beneficiando vários tipos de apiicaçao
como eletrificação urbana e rural, construçao de estrada de rodagem, hospitais, distritos industriais, na
área de saneamento básico, habitaçao, educaçao,
cultura, saúde, assistência social, assistência a entidades filantrópicas, de um modo geral em toda a infra-estrutura econOmica, tisica e social no seu sentido mais amplo. Hoje, o Fundo atua em dois niveis:
na aplicaçao de recursos reversiveis, com financiamento subsidiado a 1% ao ano em favor da infra-estrutura econOmica e tisica; e recursos não reverslveis, a fundo perdido, para os projetas da área social, como saúde e educaçao.
O Fundo acumulou uma experiência significativa
e, até hoje, já foram aplicados cerca de 300 milhões de
dólares nesses municlpios. Assim, dentro do passivei,
o Fundo tem minimizado os impactos negativos desses projetes nas comunidades onde atua.
Em funçao da proposta de privatização da Vale
do Rio Doce, inserida no edital de privatizaçao, há
um dispositivo que diz que 85 milhões e 900 mil
reais, oriundos do Fundo de Desenvolvimento da
Vale em favor das comunidades e dos projetes da
sua área de influência, seriam doados - assim está
no edital- ao BNDES para que fossem feitas aplicações em projetas de desenvolvimento regional.
Essa é uma afirmaçao absolutamente lacOnica
por si só; acabaria definitivamente com· o Fundo e
impediria, portanto, a aplicaçao de recursos nos Municlpios que recebem influência desses projetas.
Portanto, esse Fundo estaria praticamente desaparecendo.
O editai, portanto, é muito claro.'
Perguntariamos: em que periodo, onde e como
seria aplicado o fundo? Que critérios se adotariam
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para aplicar o fundo, considerando que hoje há critérios perfeitamente definidos, como falei há ~ouco,
em projetas de importância para esses Municlpios,
que não são de valores altos, mas que resolvem ou
minimizam oS problemas dos impactos n-egatiVos
desses megaprojetos da Vale do Rio Doce?
Portanto, ele teria e tem um efeito compensatório, que melhoraria as condições de vida das populações que atuam nesse projeto.
Entretanto, o que ocorreu?
Com esse edital, o fundo desapareceria também. Então, uma série de Prefeitos, não só do meu
Estado, mas dos oito onde a Vale atua, reuniram-se,
num encontro havido aqui, na primeira semana do
mês de abril, inquietos, preocupados com a extinção
desse fundo, consideraram a viabilidade da privatização da Vale talvez para salvar alguma coisa daquilo com que a Vale beneficiava os Municlpios.
Reuniram-se com vários Parlamentares, e tive o privilégio e a oportunidade de discutir com esses Prefeitos.
Depois de muitas análises, se elaborou, naquele encontro, uma proposta que seria encaminhada
ao Governo Federal, especialmente ao Presidente
do conselho que trata da problemática da privatização, que é o Ministro Antonio Kandir, de tal ordem
que encaminhamos uma proposta.
Os Prefeitos prepararam um documento, assessorados por vários Parlamentares, e conseguiram uma audiência com o Ministro Antonio Kandir
neste mês. Mostrou-se a S. Ex" que o fundo é fundamental, mesmo que se privatizasse a Vale; é fundamental manter um mecanismo que possa compensar esses municlpios. Os Prefeitos, por seu turno,
não aceitavam essa decisão equivocada do Governo
Federal, conforme explicitado no edital de privatização da Cia Vale do Rio Doce.
PropOs-se, em slntese, que fosse mantido esse
fundo, que os 85 milhOes fossem incorporados a ele
e que 80 milhOes, os quais deveriam vir daquele processo de reversão - e o processo de financiamento
dos municlpios que haviam recebido recursos, mesmo um financiamento bastante subsidiado, deveria
ter recursos para o caixa do Fundo - poderiam, a
médio prazo, transformar-se em 150 milhOes de
reais, o que poderia ser significativo para atender às
carências e às necessidades desses municlpios.
Também se insistiu com o Ministro que o valor
fosse alterado, não sendo mais o de 85 milhOes; segundo, que a destinação fosse explicita, ou seja,
que os recursos serão destinados aos municlpios da
área de influência da Cia. Vale do Rio Doce, nos oito
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Estados onde ela atua; e, terceiro, que haveria alguém com experiência para gerenciar esse fundo. A
proposta original é que fosse a Fundação da própria
Vale, juntamente com a Fundação que atua junto
aos empregados. De qualquer maneira, levamos a
questão ao Ministro, sobretudo, com essas três inquietudes. Perguntas que eram fundamentais para
os Prefeitos e Governadores, uma vez que havia o
interesse dos governos dos Estados do Pará, Minas
Gerais, Espirita Santo e do Maranhão, para citar
quatro dos oito Estados, onde é muito grande a incidência de carência dos Municlpios da área de influêpcia do projeto da Vale do Rio Doce.
ApOs muitas delongas, fomos aos ilustres Senadores porque o Ministro Antonio Kandir mostrou
boa vontade e sensibilidade ao pleito dos Prefeitos e
Governadores e procurou estudar uma alternativa.
Durante este mês de abril, nós, Parlamentares, mantivemos vários cantatas com o Ministro Antonio Kandir e com o Presidente do BNDES.
Na semana passada, no dia 17, para ser preciso, tivemos. uma audiência com o Presidente Fernando Henrique Cardoso, o Ministro Antonio Kandir.
Participei como representante dos Parlamentares na
negociação final das propostas que estavam sendo
concebidas para salvar este Fundo que, - seria e é
importante para os Municlpios, de tal ordem - depois de muitas discussOes, ficou definido pelo próprio Presidente da República teria de ser mantido
com o mecanismo um pouco diferente, mas de tal
ordem que os recursos seriam ampliados e a sua
destinação em favor dos Municlpios seriam assegurados. Portanto, são as três condições que defendiamos e que seria gerido pelo BNDES, que é o Banco
de Desenvolvimento Económico e Social, que tem
hoje uma carteira voltada para o social.
Tlnhamos algumas restrições quanto a essa
destinação pela grandeza do BNDES, pois este banco não está acostumado a trabalhar com pequenos
e médios projetas de interesse de Estados e municlpios. Mas, em função da garantia do Presidente do
BNDES de que esse setor da área social seria ampliado e esse programa poderia ser incorporado
como prioritário, ficou mais ou menos definido que
..os recursos seriam mantidos, ampliados e a destinação assegurada.
Portanto, quanto ao problema do fundo, tivemos a garantia do Presidente da República e do Ministro Antonio Kandir de que seria viabilizado.
De fato, foi concretizado na quinta-feira à noite,
num encontro entre vários parlamentares, o Ministro
Antonio Kandir, o Ministro Clóvis Carvalho e o pró-
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prio Presidente da Vale do Rio Doce, com a assinatura desse protocolo.
Em srntese, esse protocolo trata clararrente
daquilo que estamos falando. Ele diz:
- •os R$85.900 milhões voltados à reserva e
ao desenvolvimento das regiões de influência da
Vale do Rio Doce serao investimentos mantidos nas
comunidades que integram a área de influência da
Vale.
- que a utilização desses recursos será orkintada por principias e parceria de integração participativa: comunidade, empresa e Poder Público.
-;,:-;:.outro aspecto: todos os critérios que historicamente foram adotados pela Vale na aplicaçao, ou
seja, os mecanismos, os critérios, os prazos, as prioridades setoriais seriam mantidas, que seria uma
condição sine qua non que os prefeitos buscavam e
lutavam be tal ordem, foi concebido um protocolo
em que o BNDES passou a assumir a gestao financeira dos recursos e a definir critérios e linha de
atuação.
Mais importante é- que, além dos 85 milhões, o
BNDES se compromete com a incorporaçao de mais
115 milhões dos seus recursos orçamentários a este
programa, com um total de 200 milhões, aplicando
os juroS e as condições que aplicadas anteriormente
pelo fundo tradicional da Vale do Rio Doce, ou seja,
1% ao ano em favor dos municlpios. A Vale passa a
fazer o papel de entidade de transição. Diz claramente:
"A Vale repassará ao BNDES a metodologia e
os parâmetros historicamente adotados na aplicação
dos recursos." Ou seja, relação dos municipios, prioridades, os planos de aplicações que ai existem, a
participaçAo dos Estados, como também colaborar
com o BNDES na elaboração do respectivo plano de
aplicação de recursos." Portanto, a Vale nao se
afasta, pois fará um papel de entidade de transição,
e o BNDES assumirá a gestão desse programa, incorporando um valor altamente significativo.
Quero lembrar aos Srs. Senadores que a legislação que trata da Companhia Vale do Rio Doce define que 8% do lucro liquido da Vale deve ser destinado a atender os Municlpios da sua área de infl~ncia; como efeito compensatório. Mas, na verdade, a Vale nunca aplicou os 8%. Aplicou no máximo
5%. E essa percentagem era definida anualmente
em assembléia gerai pela Companhia Vale do Rio
Doce. E a média anual, nos últimos anos, tem sido
de R$25 milhões para aplicação nos Estados e Municlpios em projetas de infra-estrutura económica e
social.
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Portanto, essa grande alteração do volume de
recursos que passa a cotar já por R$200 milhões
muda toda a filosofia do programa.
Por outro lado, a nossa ressalva é a seguinte:
os critérios serão aplicados rigorosamente, como
historicamente tem ocorrido nesses 47 anos de
Companhia Vale do Rio Doce, desde a época de Minas Gerais, e nos oito Estados que têm projetes ligados à Vale?
Foi feita uma redefiniçAo e houve a garantia
desses recursos. Creio que houve uma vitória, um
fato positivo. Isso nao impede que o consórcio que
adquirir a Vale incorpont um compromisso social
com as comunidades. Mas nao nos cabia negociar
esse percentual no protocolo. Esse nao é um papel
nosso. Nao cabia ao Governo fazê-lo. Mas deveremos oportunamente trabalhar junto ao consórcio que
vier adquirir as açOes da Vale do Rio Doce que pertencem ao Governo, para negociar essa responsabilidade que o consórcio nao pode rejeitar.
O importante é garantir os mecanismos históricos de aplicação dos recursos em favor dos Municipios carentes, definir as áreas e as condições de financiamento subsidiado e as condições de doaçao.
financiados, como
Oitenta por cento de recursos
disse, de forma subsidiada; e 20% sao doados e,
recursos nao reverslveis.
portanto,
be qualquer maneira, esse trabalho feito pelos
Prefeitos dos oito Estados e de vários Parlamentares do meu Estado e de outros Estados que aluaram
em favor da garantiéi desse mecanismO, jâ foi uma
grande vitória, nao tenho dúvida. Foi um grande
compromisso que o Governo honrou com esses Municipios na privatizaçAo da Vale do Rio Doce.
O Sr. Ademlr Andrade - V. Ex" me concede
um aparte?
O SR. COUTINHO JORGE - Concedo o aparte
a esse companheiro do meu Estado, o nosso caro
Senador Ademir Andrade.
O Sr. Ademir Andrade - Senador Coutinho
Jorge, fico realmente impressionado. Os senhores
que defendem o Governo se conformam com tão
pouco e se deixam enganar com tanta facilidade.
Tenho uma denúncia grave, que vou fazer num pronunciamento em seguida sobre as terras da Vale do
Rio Doce. Mas quanto ao fundo, quero dizer que não
consigo entender como os senhores se conformam
com isso. Em primeiro lugar, o lucro da Companhia
Vale do Rio Doce, esse lucro de onde se retiravam
recursos para esse fundo, não vai mais existir a partir do momento em que ela estiver privatizada. V. Ex"
falou no final que vai tentar isso, vai tentar aquilo outro, mas é claro _que_a empr~sa. priv.ada não vai dar

sao

sao
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fundo para =isa nenhuma. Então, o Brasil, o Estado
do Pará, os Municlpios da área de influência da Vale
perdem esses recursos, que não são apenas da ordem de R$25 milh!)es. Neste ano de 1996 e em
1997, estavam previstos recursos da ordem de R$40
milhões para aplicação nesses Municipios. Mas o
BNDES, que está louco, desesperado, na pessoa
desse senhor ai, esse Luiz Carlos Mendonça de
Barros, que é uma pessoa obcecada pela privatização da Companhia Vale do Rio Doce, vem agora
com essa história de que está tirando a função de
companhia de desenvolvimento da Vale, passando-a
para o Estado. E V. Ex" vem elogiar o fato de ele estar passando R$120 milhões do BNDES para o fundo. Na verdade, deixou-se de ter um fundo que vem
do lucro liquido de uma empresa para tirar-se dos
recursos públicos -porque recursos do BNDES são
recursos públicos -. para se fazer a doação com o
fim de tapear pessoas. Nós nao podiamos nunca,
em nenhuma circunstáncia, aceitar a perda desse
fundo. Uma dos condições a serem estabelecidas no
edital de venda da Vale deveria ser a seguinte: a
empresa que ganhar a Vale terá como obrigação
manter o compromisso de destinar 8% do seu lucro
liquido ao desenvolvimento dos Municipios da sua
área de influência e do seu Estado. É lamentável
que os senhores se conformem com um negócio
como esse. A Vale nao vai dar mais coisa nenhuma.
Agora, o BNDES vai dar o dinheiro agora - e não
será por muito tempo; só Deus sabe se o BNDES
vai cumprir esse compromisso. V. Ex" sabe que o
BNDES não está cumprindo nem com o compromisso de destinar recursos para a macrodrenagem no
Estado do Pará. Não consigo compreender o conformismo dos senhores diante dessa situação. Não
aceitaria isso como governista em nenhuma hipótese. A Vale do Rio Doce deveria continuar dando 8%
de seu lucro liquido. A empresa que ganhasse a
Vale deveria ter a obrigação de continuar fazendo
isso. O Governo quer tapear todo mundo, e V. Ex"
sabe disso. No começo falou-se que metade do dinheiro da privatização iria para investimento dos Estados. Hoje, já não se fala mais nisso, nao se fala
em coisa nenhuma. Sempre que alguém reage, o
BNDES dá "bombom", conforma politicos e outras
pessoas. Sinceramente, estou revoltado com isso.
Não aceito isso como uma vitória. Percebo isso
como um consolo, um consolo que não vai existir
por muito tempo. V. Ex" sabe que esses R$80 milhões que são emprestados aos Municipios dificilmente
têm retomo. /los Prefeituras que tomarem esse dinheiro não têm condições de retomá-lo, não têm
condições de mandar de volta para o fundo esse dinheiro. V. Ex" sabe muito bem, como homem experiente, como Secretário de Planejamento que foi, o
que vai acontecer com esses R$80 milhões. Só
Deus sabe se o BNDES vai tirar do caixa dele
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R$122 milhões pam aiender Municipios. Se o fizer,
será um pecado. Antes o fundo era uma percentagem sobre o lucro liquido da empresa; hoje, o fundo vai ser um recurso público. Tudo para atender ao
interesse do Presidente Fernando Henrique Cardoso
de privatizar a Vale do Rio Doce a qualquer custo.
Lamento profundamente o conformismo dos senhores que defendem o Governo.
O SR. COUTINHO JORGE - Entendo a sua
posição de Parlamentar de Oposição. A inquietude
de V. Ex" é também a minha. Penso exatamente
como V. Ex".
O correto seria o consórcio vencedor manter
este fundo para financiar os Municipios da sua área
de influência. Concordo em gênero, número e grau
com V. Ex" quanto a isso.
No entanto, como o processo de privatização
está-se dando de forma irreversivel, Unhamos de tomar uma decisão e de encontrar um mecanismo realista, sem utopias, que funcionasse e atendesse os
Municipios. Essa decisão foi tomada não por mim,
mas pelos Prefeitos dos Municlpios que recebem esses recursos há anos.
Eles fizeram ao Governo a proposta de tentar
viabilizar um mecanismo similar -já que seria muito
diflcil alterar o edital de licitação - para manter esses beneficies para os Municlpios.
A Vale do Rio Doce nunca cumpriu o que a legislação estabelece, ou seja, a destinação de 8% do
seu lucro liquido. Fizemos um levantamento recente
e verificamos que ela nunca cumpriu esse percentual, que, no máximo, chegou a 5%. Sendo deliberada em assembléia geral, a média variava entre R$20
e R$25 milhões, que seriam aplicados com base em
critérios de prioridade e carência já definidos e aceitos· pelos Estados e Municipios. Quanto a isso, é indiscutlvel a aceitação.
O que se fez? O que o Governo fez quando
lançou o edital e CÕiocou eis R$85 milhões foi uma
projeção para cinco anos, dos R$20 milhões que,
em média, a Companhia Vale dô Rio Doce destinava
para esse fundo. Mas, ao invés de destinar isso para
o Fundo de Desenvolvimento para aplicá-lo no Municlpio, definiu esse fundo para aplicar em desenvolvimento regional genericamente. Portanto, em rigor, a
intenção do Governo era acabar definitivamente com
esse fundo. Não há dúvida.
A luta dos Prefeitos foi legitima, os interesses
dos Parlamentares que atuaram foram legitimes, no
sentido de tentar salvar o passivei de qualquer maneira. Não se aceitava a destinação desses R$85
milhões genericamente; exigia-se que esse valor
fosse destinado a cumprir o papel do fundo da Vale,
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de modo que, além da destinaçao desses recursos
para os Muníclpios, da área de influência da Vale,
eram necessárias a ampliaçao e a garantia de mais
recursos.
Em 47 anos, a Vale aplicou US$300 bilhões.
Depois de muitas negociações, nao foi o Governo
que, de forma benevolente, destinou esses recursos
para o fundo e o ampliou através do BNDES; nao,
absolutamente! Foi um trabalho dos Municlpios, foi
um trabalho dos Prefeitos, foi um trabalho dos Parlamentares, dos Governadores, que encontrou, da
parte do Presidente, a sensibilidade e a compreensão no rentido de que ele tinha de; ceder, tinha de
mudar. Por isso, aquiesceu realmente"'; a fim de implantar esse programa. Ele substituiria o fundo, mas
de forma mais ampla, com recursos significativos.
Os recursos serao mantidos nos mesmos financiamentos, nas mesmas condições anteriores.
Foi, portanto, uma nova alternativa, um novo
mecanismo de financiamento. Mas o importante é
que os Prefeitos agora estao tranqOilos, porque, pelo
menos nesse perfodo, terão recursos para financiar
a infra-estrutura econOmica e social, o que, da forma'
como estava no edital, era absolutamente inviável.
Quero fazer justiça à sensibilidade do Presidente,
que entendeu a pressão, teve de ceder e realmente
conseguiu recursos a mais para que se viabilizasse
esse programa de apoio a todos os Municlpios da área
de influência dos projetas da Vale do Rio Doce.
É claro que, se além disso, a empresa incorporasse 4%, 5%, 6%, como historicamente a Vale fazia
a 5%, seria o desejável. Mas isso não impede que
se negocie com a empresa, posteriormente, esse
condicionante.

De qualquer maneira, como ressalva, como garantia de que recursos seriam assegurados para
atender Estados e Municípios na área de influência,
creio que a assinatura desse documento, na quintafeira, mostrou a boa vontade do Governo Federal, a
determinação do Presidente e do Sr. Ministro Antonio Kandir, no sentido de que não se pode enganar.
Temos de tentar resolver um problema que ar ficou e
que continua com a privatização da Vale.
Portanto, é uma solução, sim,...pod~ nao ser a
desejável, mas é a possivel téCnica, econOmica e
politicamente no momento. Não quer dizer que vamos ficar de braços cruzados e que não lutaremos
por novas alternativas. Mas, no momento, é uma segurança que foi aceita pelos Governadores e f'r:efeitos da área de influência da Vale e pelos vários Parlamentares que participaram da assinatura desse
protocolo na quinta-feira passada.
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No entanto, cabe-nos acompanhar os aspectos
relacionados à normatizaçao e à definição clara da
metodologia pelo BNDES, já que eles têm 30 dias
para isso. Também devemos continuar acompanhando as instruçOes normativas, pois os recursos
cresceram de forma significativa, mas é importante
que os critérios e as metodologias sejam mantidas
rigorosamente, para que os Municipios carentes de
infra-estrutura econOmica e social continuem recebendo esses beneflcios sem a complicação e a burocracia de um banco como o BNDES.
Essa foi uma das nossas argumentaçOes ao
Presidente do BNDES e ao Ministro Kandir, já que o
BNDES é um banco voltado para o setor privSdo,
com toda uma metodologia sofisticada. Portanto, se
estamos incorporando isso a um banco como o
BNDES, que não tem a tradição histórica de utilizar
recursos, sobretudo da área social, cabe a nós, Parlamentares, acompanhar esses critérios rigorosamente, a fim de que esse protocolo, estimulado pelo
Presidente Fernando Henrique Cardoso como um
compromisso seu com os Governadores e Prefeitos
da área de influência do projeto da Vale do Rio
Doce, possa ser viabilizado e nao fique só no papel,
mas que seja concretizado.
De qualquer forma, no seu novo mecanismo, o
fundo foi melhorado, foi ampliado - não tenho dúvidas -, foi garantido em termos de valores de uma
forma tal que, historicamente, não Unhamos igual.
Mas é fundamental, insisto, que se acompanhe os
mecanismos que viabilizarão, através do BNDES, o
envolvimento desse fundo.
Quero lembrar também que, nesse protocolo,
além do Ministério, do BNDES, da Vale, do próprio
Comunidade Solidária, através de seu Conselho
como instancia de recursos dos Municlpios, das entidades não-governamentais que podem pleitear recursos desse fundo, será uma área de recursos,
quando as próprias criticas, as próprias carências,
as próprias correções poderão ser viabilizadas através de um Conselho do Comunidade Solidária. Portanto, serve o Comunidade como um anteparo,
como fórum natural para que as criticas e qualquer
equivoco na aplicação do plano ou os programas e
projetos concebidos para esses Municlpíos possam
ser corrigidos.
De qualquer maneira, dentro das circunstâncias: das poSsibilidades do momento, foi a melhor
soluçao posslvel que se encontrou. E quero parabenizar a sensibilidacfe âo-Ministro Antonio Kandir, do
Presidente do BNDES e, particularmente, do Presidente Femancto Henrique Cardoso, que, <JtE!nclendo
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aos anseios e à busca dos Prefeitos, dos Governadores e dos Parlamentares, tentou reverter um quadro que parecia muito negro em relação à perda do
fundo, que tem sido historicamente muito importante
em favor dos Municfpios.
Creio que esse foi mais um passo dado. Por
isso, festejo aqui esse passo, esse avanço e estarei
acompanhando para que esse protocolo não fique
só no papel, mas que realmente possa resolver os.
problemas das áreas social, económica e ambiental
de todos os Muníclpios da área de influência de to-.
dos os projetes da Vale do Rio Doce, dentro dos oito
Estados da Federação brasileira.
Eram essas as considerações que queria trazer ao Plenário sobre esse tema palpitante, mas
muito importante para os nossos Municfpios.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marluce Pinto) - Concedo a palavra ao Senador Lauro Campos.
O SR. L.AURO CAMPOS - sr- Presidente, eu
gostaria de saber qual o tempo de que disponho.
A SRA. PRESIDENTE (Marluce Pinto) - Cinquenta minutos.
O SR. L.AURO CAMPOS- (Bioco-PT-OF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- sr- Presidente, Srs. Senadores, é muito comum
ouvir-se- e de tanto se ouvir vai ficando desmoralizada - sobre a preVisão de que nos encontramos
num momento grave, num momento crucial de nossa história.
As transformações que ocorrem no panorama
mundial, as mudanças das formas de dominação internacional, chamadas de globalização, indicam que
fenómenos muito sérios estão ocorrendo no capitalismo mundial, nos ACC - Advanced Capltallst
Countries, os pafses capitalistas cêntricos com reflexos profundos na periferia do capitalismo mundial.
Estou convencido de que as palavras não resolvem os problemas, tampouco as palavras falsas,
tampouco as ideologias, tampouco as mentiras. Porque as ideologias são mentiras muito bem feitas,
muito bem articuladas. A América Latina - eu disse
isso minha vida inteira - não foi capaz, até hoje, de
formular uma ideologia; apenas mentiras: mentiras
violentas, mentiras facilmente demonstráveis e mentiras de perna curta.
Ao contrário, o capitalismo cêntrico, principalmente o inglês, possura na sua cultura o cinismo e a
preparação necessários para criar a ideologia, a
mentira liberal e a mentira neo-liberal.
O liberalismo inglês, se tivermos que dar uma
data para ele, será a de 1776, ano em que foi publi-
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cada "A Riqueza das Nações", de Adam Smith. O
autor pensava, ao menos em nfvef de aparência,
que o governo deveria restringir-se àquilo que Jeremy Bentham chamou, antes dele, de agenda: segurança, educação, saúde e administração. O governo
não deveria fazer mais nada. Foi uma idéia de 1776.
Em 1873, os neoliberais se articularam, articularam suas mentiras, suas novas formulações. Alfred
Marshall levou 25 anos para produzir um livro que
dava uma falsa imagem do mundo e fazia crer que,
através da ação individ1Jal iluminada - do iluminismo
- livre do governo, das injunções monetárias, se iria
conduzir a sociedade a um ponto de equilibrio, de
estabilização, que seria o melhor possfvel. Enquanto
isso, a Inglaterra fazia guerras, armava exércitos na
África, de Cecil Rholdes, destrufa o artesanato indiano, fazia a Guerra do Ópio na China, tudo liberal•
mente.
O neoliberalismo, portanto, é uma mentira surgida em 1873 em três universidades: Menger, em
V~ana; na Áustria, Vai Har, e Pareto, em Lausanne,
e, na Inglaterra, Stanley Jevons e, de acordo com
Keynes, o próprio Alfred Marshall.
Ao rr~esmo tempo, usando instrurr~entais e linguagens diferentes, a crise de 1870 produziu o neoliberalismo. Agora dizem que é algo novo. Nascido
em 1776, reformado e reformulado em 1873, e agora
dizem que é novo, talvez recauchutado por Friedman e por Hicks. O que tem novo essa rr~entira neoliberal? O que ela possui de novo, no rr~eu ponto de
vista, é que diante dessa crise que ar está, diante de
um bilhão de desempregados no mundo, diante dos
trilhOes em dólares voláteis que não são investidos,
que não têm condições de ser investidos porque não
há setores capazes de absorver esse dinheiro rentavelrr~ente, lucrativarr~ente há excesso de capital, há
sobreacumutação em escala mundial. Então, o dinheiro não podendo ser investido .voa, toma-se dinheiro volátil, especulativo rr~erarr~ente.
Dos US$480 bilhões que os Estados Unidos tiveram no ano passado como poupança para investirr~ento, apenas U$90 bilhões foram investidos; os
outros US$390 bilhões foram aplicados em especulação e engrossaram esse canal de ldle. money, dinheiro ocioso, dinheiro volátil - nipodólares, eurodólares, petrodólares -, essa dinheirama que foi crescendo e se avolumando e que, hoje, abastece o
Brasil de dividas.
Eles não trazem capital real, máquinas ou equipamentos, como demonstram sobejamente as montadoras que para cá vieram. Elas não trouxeram um tostão para este Pafs. No Rio Grande do Sul, no Paraná,
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no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, toáas essas
montadoras estao ganhando terreno, subsldios, recursos e empréstimos do BNDES e de outros 6rgaos
doadores de capital para o capital estrangeiro.
O neoliberalismo contém de novidade apenas
o desemprego, que é um sintoma de crise, que sempre foi um dos sintomas clássicos das crises capitalistas. Na última crise iniciada em 1929, o desemprego atingiu a cifra de 27% nos Estados Unidos e de
44% na Alemanha. O desemprego, portanto, sempre
foi um sintoma da crise econOmica. Outro sintoma
de crise é a queda de preços, a deflação. Se as pessoas se tomam desempregadas, não têm dinheiro
para comprar, e se a taxa de juros se eleva, e o crédito passa a ser inacessivel, a demanda e o consumo caem, como esse Governo sempre pregou. E
pregou, inclusive, com medo de quê? De que, no primeiro ano de Plano Real, o Dia dos Pais ou o Natal
viessem a derrotar esse plano e apodrecer suas ancoras. Então, queda de preço e deflaçao sempre significaram crise econOmica e contribuiram para aprofundar as crises. Outro sintoma de crise foi a partir
da de 1873, a falência de bancos, o crash bancário.
Essa falência derrubou cinco mil bancos entre 1932
e 1935 nos Estados Unidos.
O Governo brasileiro desemprega e mantém
elevada a taxa de juros tal como a crise faz; o Governo brasileiro abre o Brasil, escancara o Brasil. O
Presidente Fernando Henrique Cardoso, há pouco
tempo, disse que houve um exagero nessa abertura,
que levou a falência e concordata milhares e milhares de empresas brasileiras. Essas falências, Sua
Excelência afirmou que resultaram de um exagero
praticado pelo seu antecessor, o Fernando I, o Fernando Collor. Sua Excelência não, Sua Excelência
nunca erra, e levou a essa catástrofe, a essa falência horrorosa que presenciamos no Brasil.
Bem. a redução de investimentos é outro sintoma de crise. O Governo brasileiro, então, apela para
investimentos estrangeiros, que vêm para cá sem colocar no Brasil um tostão sequer, como acontece no
setor das montadoras. O Ministério da Indústria e Comércio divulga um documento no qual pretende salvar
quinze setores da economia brasileira, porque o resto
não tem salvação; portanto, outro sintoma de crise.
A redução de salários e vencimentos e urna
queda de receita dos Governos Federal e Estaduais,
em virtude da redução da renda nacional tributável,
também é outro sintoma.
Esses sintomas de crise, os neoliberais transformaram em politicas do Governo. É como se este
estivesse produzindo todos esses sintomas de crise:
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as falências, a deflação, a queda de preços, a quebradeira de bancos e o Proer, etc, etc.
Por que o neoliberalismo afirma que o Governo
deve fazer o·desemprego, desemprego que atingiu
no Peru, oficialmente, à taxa de 50%? Desemprego
que no neoliberalismo de Pinochet, no Chile, chegou
a 30%? Desemprego que, na Argentina, atinge a
24% abalando os alicerces da ditadura do Sr. Menem?
Por que os neoliberais vêm com essa "novidade"? Isso é novidade, sim, dizer que todos os sintomas de crise sao queridos, desejados e impostos
como unta~ltica do Governo Federal. O Governo
não pode declarar que está desempregando, mas a
crise é que desemprega; que a falência dos bancos
resultou, obviamente, de um processo de crise de
redução do volume de vendas e de negócíos de uma
afta taxa de juros e de uma redução da rentabilidade. Os bancos obtinham renda mediante a especulação com os trtulos da divida pública no ovemlgth;
essa rentabilidade dos bancos que estava sobredimensionada pelo auge foi reduzida.
Portanto. os sintomas da crise, agora, passaram a ser atos, planos, desejos, realizações do Governo. O Governo não pode confessar que ele,
como a maior agência, não pode agir. É urna agência que não age. Entao, o Governo tem de fingir que
faz alguma coisa. Dizer que não faz nada, que é incapaz de fazer, que é governado pela crise seria,
obviamente, jogar a toalha no chão e desistir de administrar o inadministrável.
Portanto, a grande esperteza, a grande mentira
é esta: a mentira neoliberal. O Governo continua a
agir, contínua com urna grande agência. O Governo
finge estar fazendo a crise que o governa. O Governo está sendo governado pela crise. As falências
bancárias não foram programadas pelo Governo. O
desemprego não é desejado pelo Senhor Presidente
da República. Não é passivei que Sua Excelência
deseje atingir um nivel de 15% de desemprego em
São Paulo -taxa em elevação. Não é posslvel: "Desemprego chega a 15% na grande São Paulo." Não
é passivei o Presidente Fernando Henrique afirmar
que o real já eliminou 755 mil empregos, Folha de
S.PaiJIÓ;5egúndo caderno, página 7 do dia 28 de
fevereiro. Não é posslvel o Governo dizer que está
querendo demitir, como o Presidente FHC acabou
de repetir, 50 mil funcionários públicos, remendando
os 105 mil, prometidos pelo Sr. Bresser Pereira,
acrescendo-se aos 160 mil que Fernando Collor de
Mello havia colocado na rua, em sua marcha fantástica e mentirosa contra os marajás.

_
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Não acredito que haja uma perversidade tão
grande nessas cabeças tecnocráticas, a ponto de
desejar e fazer cumprir essas metas devastadoras.
Dessa forma, eles fingem que desejam fazer isso.
Mas é a crise que provoca o desemprego, é a crise
que ~ os bancos falirem, é a crise que eleva a taxa
áe1úro. é a crise que faz cair os preços.
Na crise de 1929, os preços nos Estados Unidos calram 30% até 1937. Em todas as crises, a
partir da ocorrida em 1810, houve deflaçao. Isso não
seria vitória alguma, mas um sintoma muito perigoso
dela. Quando os lndices de preços se aproximam de
zero, o que faz o Governo? Aumenta o preço da eletricidade, do petróleo e de seus produtos para que a
inflaçao não fique abaixo de zero. Se a inflaçao se
transformar numa deflaçl!o, em lndice negativo de
preço, os salários reais se elevarão e a crise do capitalismo será' aprofundada, porque o lucro irá por
água abaixo, no momento em que a deflaçl!o valorizar os salários reais. O Governo impede que essa
situaçao se afigure elevando os preços controlados
de seus serviços.
Assim, o conteúdo novo da velha mentira neoliberal, esta agora ''neo-neoliberal'', articulada pelos "neonadas", consiste justamente em permitir ao Governo fingir
que não é dominado, que não é controlado ou diigido
pela crise, mas que faz alguma coisa. O que ele faz? A
crise, o desemprego, as falências, a quebradeira de
bancos, a queda de preços. Triste Governo! Triste fim
de linha da dinamica inflacionária keynesiana.
Realmente, não é o momento azado para que
Sua Excelência pretenda se reeleger. Fernando
Henrique Cardoso disse, no Canada, que tem sido
um sacriflcio muito grande ser Presidente da República; mas ele gosta de sofrer, ao que tudo indica.
Sua Excelência corre um sério risco de tanto sofrer,
sofrer por mais seis anos e, talvez, por mais dez
anos com a "re-reeleiçao" e se transformar num masoqu1sta incorríglvel.
Portanto, o que há realmente de sério neste
momento é que não há sinal algum de que esse processo será detido. Na crise de 1929, o desemprego
atingiu 44%. Na Alemanha, Hitler já havia subido ao
poder, eleito democraticamente em 1993. E Hitler,
então, com as suas obras públicas, com o déficit orçamentário coberto par emissões, com os conselhos
do Sr. Schacht, o seu mago das finanças, conseguiu, em 1938, acabar com o desemprego por meio
da economia de guerra.
E agora, o Governo, que, na década de 30,
passou a reempregar os trabalhadores que a tecnologia nova desempregava, que a crise desemprega-
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va, que as falências desempregavam, também está
desempregando. Portanto, se prosseguir a economia de mercado, livre para desempregar, livre para
contratar trabalhadores sem carteira assinada, livre
para achatar salários, livre de qualquer custo social
com a mão-de-obra, não atingiremos apenas os
50% de desemprego, como no Peru, ou 80% de desemprego - percentual não oficial do Peru, incluindo
os trabalhadores que se encontram na informalidade; 50% é a taxa oficial de desemprego no Peru.
Na Argentina, houve quatro greves, uma atrás
da outra.
Portanto, nós nos encontramos diante da barbárie. Antes era uma sociedade em que as medidas
aluavam no sentido de minorar os sofrimentos causados pelo desemprego, pela falta de novas oportunidades de emprego, aluavam no sentido de minorar
o sacríflcio imposto à terceira idade e às crianças.
Agora o Governo precisa desses recursos e vende
as estatais para obter mais alguns recursos que não
pode obter pelas formas normais. Doa as estatais
para pagar a divida pública, para entregar esse dinheiro aos banqueiros, que não se saciaram com os
U$20 bilhões que o Proer lhes deu. Dessa forma,
mais uma vez se mostra a perversidade especifica
da conjuntura nacional, da conjuntura da América
Latina de um modo geral.
Qual é o ponto de explosão? - essa deveria ser
a pergunta. Qual o ponto de explosão? Será que uma
sociedade agoenta 44% de dese"lJrego? Hitler responde que sim. Ele subiu ao poder e tomou a Alemanha nazista quando o desemprego se encontrava em
44%. Fujimori garante todo o autoritarismo e despotismo de suas medidas, o desumanismo illllreQnado em
seu modo de agir. Fujimorí, o "chino" - o chinês -,
corno é chamado, pode muito bem aprofundar o autoritarismo e o despotismo de seu sistema politico, diante
desse desemprego que ati se encontra. É urna espécie
de Hitler latino-americano, que se aproveita do desemprego para afirmar ainda mais o despotismo de suas
açOes. No Equador - feliz Equador -, o povo foi para
as ruas e pOs para fora, antes de começar o desastre,
aquele que ia aplicar o plano de Domingo Cavallo, o
plano de Menem, o plano do FMI, o plano neoliberal,
ao Equador; e puseram Bucaram, elloco, para correr.
Qual a taxa em que o desemprego e o desespero se
tomam explosivos? O professor e estadista Fernando
Henrique Cardoso não sabe. Ninguém sabe que taxa é
essa. Quando é que a sociedade vai explodir? Com
80% ou com 90% de desemprego? Nada detém o desemprego. Agora, todas as forças estão desempregando os trabalhadores. O Governo desemprega, a tecno-
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O SR. NABOR JÚNIOR - (PMDB-AC. Para
logia desemprega, o down slzlng, que é a reengeuma comunicação inadiável.) - Sr. Presidente, s.-as
nharia, e a crise desempregam. Portanto, há um ponto
e Srs. Senadores, estou tomando conhecimento
de explosão. Esse ponto é a grande incógnita. Um bineste momento, através da página do jornal A Gazelhão de trabalhadores desempregados em escala
ta na Internet, da tragédia que quase matou na cidamundial. Três bilhões e setecentos milhões de pesde de Rio Branco a mendiga Maria Rita Gomes, de
soas ganham dois ou menos dólares por dia. Qual o
36 anos.
ponto de explosão? Essa deveria ser a pergunta preSegundo o vibrante jornal de Silvio Martinello,
sente em todas as consciêncías.
"três rapazes que ·estavam em um Gol verde e que
O SR. (lnteNençtlo fora do microfone. lnaudlseriam moradores do Conjunto Habitasa, tocaram
vel.)
O SR. LAURO CAMPOS- Não, tenha paciênfogo na mendiga( ... ) que dormia numa cama de pacia; estou falando na minha hora. Faça o favor de
pelão, improvisada nas imediações do Mercado
esperar.
Novo, na Cadeia Velha".
O que eu gostaria, realmente, de saber é qual
A sinopse da matéria informa, aind;i; tfue a vltio ponto de explosão da nossa sociedade. Parecema sofreu queimaduras nas nádegas e foi hospitalime que isso é mais importante que qualquer queszada. E acrescenta que a violência insana que a
tiúncula local. A essa pergunta o sociólogo Fernando
atingiu foi além do fogo, pois "os rapazes jogaram
Henrique Cardoso não pode responder, porque ela
uma bomba caseira em cima de Maria Rita~
não tem resposta, a não ser na prática; só ex post,
O registro, é importante repetir, está no resumo
só depois de acontecido.
das matérias de hoje de A Gazeta, o mais importante veiculo de imprensa acreana, que é franqueado
Obviamente, dificuldades crescentes à sua ambição estao sendo colocadas por Sua Excelência
aos assinantes da rede mundial de computadores e
ao qual temos acesso, no Senado, através do Promesmo e por seu próprio Governo. E não tenho dúvida nenhuma de que, assim como Brasllia foi a
dasen. Vou esperar a chegada do jornal, hoje à noimeta sfntese entre as 11 do Plano de Metas de Juste, para ver os termos exales e os detalhes da ocorcelino Kubitschek, a meta slntese do Governo FHC
rêncía, mas, desde já, manifesto minha profunda
é ele mesmo, é a sua própria reeleição, é a continuipreocupação com a chegada ao Acre desse tipo de
violência despropositada e criminosamente voltada
dade de seu "sacriflcio", como diz Sua Excelência, a
fim de não esquecer a dose de cinismo necessária
contra os desvalidos.
Ainda está recente em nosso conhecimento o
para dar o tom local e. mais uma vez, estimular a
consciência -como diz- dos "neobobos", dos caipimassacre perpetrado por cinco jovens, cinco filhos
ras: nós, caipiras; nós, "neobobos"; nós, da Esquerda elite do Distrito Federal, que causou a morte do
da burra; nós que passamos a ser analisados pela
lndio pataxó Galdino Jesus dos Santos. O sofrimensua sociologia superior nesses tenmos choos, nessa
to que o fato trouxe à consciência nacional tem uma
linguagem, nessa caçange bárbara e nesses termos
contrapartida perigoslssima, que é o incentivo à práque realmente não deveriam estar presentes nem na
ticá de ates semelhantes por outras pessoas desprofala de um Presidente nem na cabeça de um socíóvidas de equillbrio e bom-senso.
logo.
- ~ ---Jornal O Globo de hoje, Sr" Presidente, Srs.
Entendo, portanto. que tudo isso será erri vão ~ Senadores, também traz uma noticia de um caso
porque a reeleição, se vier, encontrará pela frente
ocorrido em Teresina, no Piaul, que vitimou o lava30% de desempregados entre eles os falidos, os
dor ~de carrOs Edffson' Teles de Meneses, de 17
anos. "Ele foi atacado por dois homens quando dormarginalizados de toda a espécie e não há dinheiro,
não há recursos da venda de empresa estatal, não
mia num banco de praça. Um deles jogou álcool nas
há fundo capaz de fazer as obras que farao a inverpernas de Edilson, que teve queimaduras de terceiro
são dessa pendência inexorável da consciência dos
grau.
_ .,._
eleitores: a rejeição a essa fonma desgovernada de
A onda de violência que vem atingindo o Acre,
~ ~ aliás, é deveras preocupante e carente de uma ação
governo.
A SRA. PRESIDENTE (Marluce Pinto) - Confinme por parte das autoridades. Na mesma sinopse
cedo a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior, p1,1ra
transmitida pela Internet, a Gazeta dá destaque a
uma comunicação inadiável, pelo prazo de cinco mium novo caso de estupro. Como sempre, o criminonutos nos termos do art. 14, inciso VIl do Regimento
so é pessoa conhecida e age na certeza da impunilnterno
-dade.

·cr

Abril 1997

607

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Esta é a grande tragédia, Sr" Presidente, Sr"s
e Srs. Senadores: a impunidade.
O virtual consenso no caso da morte do lndio
pataxó aponta para a desconfiança da sociedade
quanto à punição dos criminosos. E essa insegurança tem os motivos habituais: só q~ ..ai para a cadeia é o pobre, é o desvalido, é o membro das comunidades étnicas e sociais menos favorecidas.
A imprensa informa os casos que acontecem,
diz como foi, acrescenta os detalhes e busca novos
enfoques; trabalha com a noticia e desenvolve as investigações em tomo dela. Só que aparecem apenas os crimes e os criminosos, porque punição, se
existe e quando existe, é quase sempre assunto menos alardeado. Justamente porque talvez seja raro
um crime praticado por membros da elite ser apurado até o fim.
Querer que a imprensa nao noticie é atentar
contra a razão de ser desse instrumento da democracia modema. Acreditar que o problema deixará
de existir se não for noticiado equivale a quebrar o
termómetro para tentar espantar a febre do paciente.
Mas a imprensa precisa acompanhar esses
atas tenebrosos até a última insttmcia. E a última
instância, inegavelmente, tem de ser a punição rigorosa e intransigente de seus responsáveis.
O problema da violência despropositada atinge
a todos nós, neste Brasil que se aproxima do terceiro milénio. É o reflexo do clima social vivido em todo
o Planeta, mostrado diariamente pelos noticiários e
explorado pelos filmes que nos bombardeiam em
nossos lares.
Está provado que todo ato como esse que matou o lndio, em Brasllia, inspira e Incentiva quem já
possui tendências deletérias.
Mas está igualmente provado que apenas a
policia preventiva e eficaz pode evitar a deflagração
de tais crimes hediondos, covardes:e.. que envergonham a toda a nacionalidade. E a ·ãÇao policial só
poderá ser eficaz se houver a convicção dos cidadãos de que os agentes da lei procederão com firmeza
e critério e a Justiça saberá julgar com isenção e objetividade os delinqoentes, sejam quais forem os ramos de sua árvore genealógica.
É o que todos esperamos e desejamos, Sr"
Presidente e Srs. Senadores.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Martuce Pinto) -Tem a
palavra o nobre Senador Eduardo Suplicy.
O. SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco-PT-8P.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr" Presidente
Marluce Pinto, Srs. Senadores, tamanha é a impor-

tância da Companhia Vale do Rio Doce para a eco-nomia brasileira que a decisão sobre sua privatização deveria ser objeto de lei especifica. Caso o Governo realmente desejasse dar transparência ao processo de privatização da empresa, teria enviado ao
Congresso Nacional projeto nesse sentido. Como
isso não aconteceu e visando permitir que toda a sociedade pudesse melhor discutir e entender o significado da alienação da empresa, os Senadores José
Eduardo Outra, Uder do PT, e Júnia Marise, PDTMG, apresentaram propostas para que a venda da
Vale fosse autorizada pelo Senado e pela Câmara
Todavia, parlamentares orientados pelo Palácio do
Planalto não o permitiram.
A OAB e juristas, como Emando Uchoa, Celso
Bandeira de Mello e Fábio Comparatto, impetraram
ação direta de inconstitucionalidade no sentido de
impedir a alienação da Companhia Vale do Rio
Doce. Essa ação tem o intuito de resguardar o patrimOnio público.
Na última semana, o Meritissimo Juiz da 6"
Vara Federal da Justiça de São Paulo concedeu liminar suspendendo a realização do leilão da Vale
que deverá se realizar nesta terça-feira, por considerar, dentre outras alegações, que o edital de venda
da empresa não atendeu a diversos procedimentos
legais em vigor.
O Governo tem gasto uma enorme quantidade
.
de recursos com a realização de uma campanha publicitária cujo objetivo é convencer a sociedade brasileira sobre os beneficies da privatização da companhia. Apesar de seus esforços, pesquisa realizada
na cidade de São Paulo, pelo Instituto Datafolha,
concluiu que 43% dos paulistanos sáo contra a privatização, 38%
favoráveis e 18% nunca ouviram
falar da Vale. Ou seja, apesar da maciça propaganda oficial, se numa cidade onde a empresa não tem
unidades de produção presentes, a maioria da população não acredita que irá se beneficiar com a venda
da empresa, o que dizer de cidades como Belo Horizonte, Aracaju, Belém, onde a Vale do Rio Doce tem
presença efetiva, produtiva?
Trvesse o Governo criado um mecanismo pelo
qual se garantisse que toda a população efetivamente partilhasse da riqueza advinda da exploração de
minérios pela Vale, terlamos uma outra situação.
Mas esse nao é o caso. Por exemplo, com respeito
a descobertas futuras, o governo será remunerado
por meio de debêntures, correspondentes a 2,5% do
faturamento liquido na exploração de ouro e cobre e
1% no caso de outros minerais. Esses recursos serão destinados ao BNDES que então os repassará,
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dessa terra e o que acontecerá na medida em que a
como crédito a taxas de juros mais baixas do que as
de mercado, para empresários realizarem investiVale do Rio Doce for entregue a uma empresa de
mentos e criarem empregos. Trata-se de um mecacapital privado? Em função dessas preocupações
nismo que destina recursos, em primeiro lugar, para
fiz, exatamente no dia 6 de março deste ano, dois
pedidos de informação dirigidos um ao Ministro do
os que .já acumularam património, para, então, indiretamente, beneficiarem a outros. Portanto, concenPlanejamento e outro ao Ministro do Meio Ambiente
trador de renda e riqueza.
e Recursos Renováveis, nos quais eu perguntava o
Exemplo em sentido diverso ocorreu no Alasseguinte: quais as áreas de reservas florestais de
ca, em 1976, quando o governador enviou para a
propriedade da União, no Estado do Pará, que estão
sendo administradas pela Companhia Vale do Rio
Assembléia Legislativa um projeto segundo o qual
25% (mais tarde 50%) dos royaltles de toda expioDoce? Qual é o nome e área territorial de cada uma
ração de recursos naturais seria destinado ao Fundo
delas? Desejamos que seja enviado ao Senado da
República os convênios firmados entre o lbama e a
Permanente ·o qual pertenceria a todos. A proposta
foi amplamente debatida, aprovada pelo Parlamento
Companhia Vale do Rio Doce. Última pergunta:
como será a atitude do Governo Federal com relae também por referendo popular. Desde 1980, todos
ção a essas áreas, se a Campanha Vale do Rio
os residentes do Alasca, há pelo menos um ano, reDoce for realmente privatizada?
cebem um dividendo que em 1996 foi de US$1.130
Não obtive resposta em tempo hábil. Hoje, inper capita.
Da forma como está, o melhor que o Presidensisti junto ao Ministério do Planejamento e ao Ministe Fernando Henrique Cardoso deveria fazer é sustério do Meio Anibiénte e fecebTalgurfias respostas
informais. E para surpresa, Sr" Presidente, quero
pender o leilão da Vale e apresentar novo projeto de
lei sobre o tema.
que os Srs. Senadores atentem para a gravidade do
Muito obrigado.
que vou aqui demonstrar. Do Ministério do PlanejaA SRA. PRESIDENTE (Marluce Pinto) _ Conmenta, o meu assessor trouxe um documento que,
cedo a palavra ao nobre Senador Ademir Andrade.
na primeira parte das respostas que me mandam,
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB-PA.
traz o timbre do BNDES, Finame e BNDESPar. Está
Pronuncia 0 seguinte discurso. sem revisao do oraaqui em duas laudas um documento do BNDES. Em
anexo, encaminham o convênio entre o lbama e a
dor) - Sr" Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, entendo, como representante do Partido Socialista BrasiCompanhia Vale do Rio Doce
leiro, como Senador pelo Estado do Pará, que é um
A Vale do Rio Doce detém uma área de
verdadeiro crime que se está cometendo contra os
411.948,87 hectares de terra, que foi obtida por
interesses deste Pais a pretensão de se privatizar a
meio da Resolução no 331/86, do Senado Federal,
Companhia Vale do Rio Doce.
que autorizou o Poder Executivo a conceder àquela
Entre as muitas razoes debatidas por toda a
-companhia,_ Por temtJo indeteririinéldo,
dfreito de
sociedade brasileira, trago hoje um fato extremauso resolúvel e intransferivei dessa gleba de terra de
mente grave para denunciar no plenário deste Senadominio da União.
do: a questão da Vale do Rio Doce está sendo arA Vale recebeu_mais de 411 mil hectares de
ranjada de maneira absolutamente improvisada.
terra. Além Qi!;So, a Vªle passou aadministrar. mecomo aconteceu, por exemplo, com o fundo sobre
diante convênio'- tr~s_mservas florestais d~ propriedade do lbama. quais sejam a Floresta Nacional de
os lucros desta - conforme explicação do Senador_
Coutinho Jorge- que agora passa a ser responsabiTapirapé-Aquiri. com 190 mil hectares: a Reserva
Biológica de Tapirapé, com 103 mil hectares; e a
!idade do Governo e do BNDES, para acalmar a ira
de alguns politicas. Deixa de ser responsabilidade
Area de Proteção Ambiental do lgarapé-Gelado,
do novo consórcio que pretende ganhar a Vale do
com 21.600 hectares. Somando as quatro áreas que
-a Vale tem oficialment~ embora áreas não seiam
Rio Doce.
Sr. Presidente, todos temos conhecimento - tedela, obtém-se um total de 726 mil hectares.
___ Pergunta-se: quem é dono dos outros 500 mil
nho dito várias vezes, já vi documentos da Vale do
Rio Doce - que a Companhia detém, no Estado dó
hectares de terra que a Vale grilou na região em função dessa obsessão do Governo de privatizá-la, que
Pará, especialmente na Provinda de Carajás, uma
quantidade de terra equivalente a 1 mil hao 167 mil_____expulsou dessas áreas aqueles sem-terra que poshectares. Isso é o que tem sido divulgado. Pergunta- _ teriormen!e foram assassinados em Eldorado dos
C:;rajás nu <lia ! 7 de abril do ano passado?
se: como é que está a legalidade da proprie('8de
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Quem é dono desses outros 500 mil hectares
de terra, já que a Vale detém 1, 167 milhão e, legalmente, tem apenas 726? Ou seja, a Vale grilou 500
mil hectares de terra em Carajás.
O que importa é que o convênio para administrar três reservas florestais foi feito em 1989, Senador Laura Campos. Esse convênio, numa de suas
cláusulas, diz: "O presente ajuste será publicado no
Diário Oficial da União com vigência de 5 anos a
partir da data de sua publicação, podendo ser alterado e/ou prorrogado mediante termo aditivo, bem
como rescindido de comum acordo entre as partes
ou unilateralmente por inadimplência ou descumprimento de quaisquer das cláusulas pactuadas."
Ora, esse convênio está vencido desde o dia
29 de novembro de 1994. Portanto, a Vale está de
posse dessas áreas de maneira absolutamente ilegal. Assim, não existe nenhum registro, nenhuma
forma que lhe permita administrar essas três reservas florestais, que, junto com os 411 mil hectares,
transformou em uma única área, grilando mais 500
mil hectares de terra - frise-se: 500 mil hectares de
tenra.
O interessante é que o meu pedido de informações fez com que o Ministro do Planejamento começasse a se preocupar.
Tempos atrás, fiz essa pergunta na Comissão
da Amazônia ao Sr. Presidente do lbama, que esteve naquela Comissão depondo sobre o que aconteceria com essas áreas no caso da privatização da
Cia. Vale do Rio Doce. S. s• me respondeu que não
tinha conhecimento. Imaginem V. Ex"s que um Presidente do Instituto do Meio Ambiente, sendo administrador de três propriedades, de três reservas florestais, não sabia o que aconteceria com elas no
caso de a Cia. Vale do Rio Doce vir a ser privatizada.
Agora, o interessante é que, hoje, peguei a resposta do BNDES, que veio em um formulário - fizeram um novo convênio agora. Vejam V. Ex"s a resposta do Presidente do BNDES, que, além dessas
áreas, cita ainda as três reservas florestais e fala na
área de 411 mil hectares.
Quero mostrar que eles fizeram um novo convênio para cobrir aquele que já não tinha mais valor
desde 1994. O convênio não tem data sequer, não
está com a assinatura do Presidente do lbama, mas
com a assinatura do Sr. Mauricio José Lima Reis,
Gerente-Geral do Desenvolvimento Sustentável da
Companhia Vale do Rio Doce e do Sr. Aderbal Guimarães Rego, Gerente-Geral de Apoio Operacional
daquela Companhia. Mas não tem sequer a.;:~ssina-
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tura do Presidente do lbama. E está dito no convênio que será publicado no Diário Oficial do dia 30
de abril, portanto, um dia após a data do leilão da
privatizaçãq da Companhia Vale do Rio Doce.
Vejam ~mo as coisas são arranjadas. O fato é
que esta""tudo esquecido. Essas multinacionais que
vão comprar a Companhia Vale do Rio Doce vão se
tomar dona de 1.167.000 hectares de terra, no meu
Estado do Pará, de maneira absolutamente ilegal e
ninguém fez esse questionamento. Aliás, o Supremo
Tribunal Federal deu, inclusive, uma liminar ressalvando a propriedade da União dessa área de
411.000 hectares. Pergunto: e as três reservas florestais? E os 500 mil hectares grilados? Esse novos
donos vão fazer o que com eles? Como pode o
BNDES mandar um convênio que não está assinado
pelo Presidente do lbama, dizendo que será publicado no Diário Oficial do dia 30 de abril?
Tenho o convênio em mãos, aqui diz, em seu
primeiro parágrafo: "publicado no Diário Oficial de
30 de abril de 1996.
Esse .convênio deverá ser publicado depois da
- privatização, um convênio que já está morto desde
de 29 de novembro de 1994.
De outro lado, "forcei a banra" junto ao Ministério do Meio Ambiente e veio a seguinte resposta
num fax manuscrito:
"Atendendo solicitação do gabinete de
V. Ex", nesta data, informo que o requerimento 170/97 só deu entrada neste Ministério no dia 26/03. A matéria foi encaminhada
-<iO lbama em 28/03 e distribufda à área técnica em 4104.
As informações técnicas já foram coletadas e estão em fase de revisão e aprova~q pela direção daquela Autarquia. Esse
pi:c*:edimento é indispensável para que o Sr.
Ministro possa encaminhar a V. Ex" as informações mais acuradas disponlveis.
Assim, nos próximos dias, V. Ex" receberá a resposta oficiar'.
A União é dona da área, mas o lbama, administrador, não sabe de nada. Agora, o convênio. entre a Vale e o lbama já está pronto, Senador Lauro
Campos, assinado pelos dirigentes daquela companhia e sem a assinatura do Presidente do lbama.
Será publicado, segundo o próprio convênio, no Diário Oficial da União no dia 30 de abril de 1997 e
ainda estamos no dia 28 de abril de 1997. Portanto,
essa é uma das razões pelas quais me oponho aos
anranjos, barbaridades e crime que se cometem con-

----:--------:-:c:---------~---c----~--------------------

610

ANAIS DO SENADO FEDERAL

tra a Naçao brasileira ao entregar essa empresa ao
comando do capital multinacional.
O Sr. Lauro Campos - Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. ADEMIR ANDRADE -Ouço o aparte do
nobre Senador Lauro Campos.
O Sr. Lauro Campos - Senador Ademir Andrade, peço a palavra para congratular-me com V.
Ex" pelo zelo com que sempre tem desempenhado o
seu mandato, principalmente no que diz respeito a
esse processo de privatizaçao. A denúncia que faz é
da maior gravidade. Seria interessante se pudéssemos tomar uma medida judicial cautelar para ver se
poderlamos, diante dessas denúncias, tentar barrar
e pOr cobro a este processo de doaçao.
Aproveito o momento para dizer que tenho lido
freqOentemente, na imprensa, que os Diretores da
Vale do Rio Doce são nababos, recebem vencimentos altlssimos. É preciso saber que no Brasil 70% da
renda nacional vai para banqueiros e para o capital.
Naquela ~mpresa, garanto, os seus diretores nao recebem nem 5% do valor das vendas feitas pela
Companhia. Deste modo, o processo de privatização
vai concentrar muito mais renda, lucro, na mão de
poucos detentores da futura empresa privada, essas
empresas privadas que vivem quebrando, ao invés
de mostrar sua eficiência. Muito obrigado.
O SR. ADEMIR ANDRADE - Agradeço a V.
Ex", Senador Lauro Campos.
O Sr. Leomar Quintanllha - Permite-me V.
Ex" um aparte, Senador Ademir Andrade?
O SR. ADEMIR ANDRÃDE -Ouço V. Ex", Senador Leomar Quintanilha.
O Sr. Leomar Quintanilha - Nobre Senador
Ademir Andrade, com todo o respeito que tenho ao
ponto de vista de V. Ex" em relaçao à privatizaçao
da Companhia Vale do Rio Dooe, eu gostaria de dizer que me permito divergir do seu pensamento. Eu,
particularmente, sou a favor da privatização da Companhia. Entendo, entretanto, que a preocupação levantada por V. Ex" nesta noite é legitima. É um número expressivo de hectares que hoje està sob o
controle da Companhia Vale do Rio Dooe, uma área
de florestas. Não pude entender bem, por meio desse convênio, qual seria o seu uso: se a Vale iria efetivamente explorar os recursos vegetais que existem
ali ou se seriam os recursos minerais. Mas entendo
que, mesmo com o convênio, o caráter de cessão da
área pela União -que é efetivamente a detentora do
património imobiliário - com a venda da Vale, a menos que essa negociação se processe depois da
união com quem vier a comprá-la - se isso aconte-
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cer-, o património imobiliário, esse volume de quase
um milhão de hectares de terras será transferido ou
cedido em comodato; nao sei em que situaçao teria
sido transferido antes pela Vale, pela própria União.
para o novo proprietário da compannta. Agora, é
_bem verdade queV. _Ex" levanta que uma parte dessa área está documentada; a outra, que não está
documentada - se não tem documento de que é da
Vale - seria posseira ali; continua sendo da União
como a outra parte também. Considero que V. Ex"
traz, com oportunidade, a preocupação para discussão, mas entendo que não é tão relevante com relaÇão á venda da Vale a existência dessa terra que lhe
foi cedida para uso, ainda que temporário, de um património pertencente á União.
O SR. ADEMIR ANDRADE - Sobre a desapropriação, Senador Leomar Quintanilha, vou apenas
dizer duas coisas a V. Ex". Em primeiro lugar, nós
que somos do Terceiro Mundo, porque infelizmente
não temos um Governo à altura do nosso povo, temos um Governo subserviente, um Governo entreguista, um Governo que se submete a determinações do chamado Primeiro Mundo desenvolvido; nós
que somos detentores de determinados minerais, ao
contrário do que acontece, por exemplo, com os paises produtores de petróleo, que se unem e ditam o
preço pelo qual querem vender o seu produto, não o
fazemos. Ao invés de nos unirmos com os pa!ses
iguais a nós, detentores da riqueza mineral, para ditarmos o preço desse minério, quem dita o preço
são os nossos compradores. Isso porque os nossos
governantes são submissos às determinaçOe$_: "do
capital internacional, e o Presidente Fernando Henrique Cardoso é um dos mais submissos que já tivemos até hoje. Hoje, eles já compram pelo preço que
querem, só que eles não querem mais isso; agora
querem ser donos, prevendo naturalmente que no
futuro possamos ter um Governo capaz de defender
os interesses da nossa Pátria, do nosso povo, um
Governo autónomo, que se identifique com a nossa
população, o que não acontece, infelizmente, com o
Presidente Fernando Henrique Cardoso. Prevendo
isso, eles já querem ser donos desse minério. Essa
é uma das perdas que teremos ao entregar a Vale
ao capital multinacional.
A outra, mais grave, é que, ao entregar a Vale
ao capital multinacional, estaremos perdendo o direito-de definiÇão de
politica de Industrialização
desses minérios. Quem vai definir onde eles serão
beneficiados e transformados, agregando mão-deobra, agregando valor, agregando renda são os
compradores, são os donos. O Brasil perde a possi-

lima-
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bílidade de defini( uma politica industrial da sua produção mineral.
Esses são dois graves prejufzos, além das irregularidades que estão sendo cometidas. Essa, por
exemplo, estava esquecida, Senador Leomar Quintanilha. Vou ler zqui o trecho da resposta cfnica do
BNDES. Perguntaram qual será a atitude do Governo Federal com relação a essas áreas, se a Companhia Vale do Rio Doce for realmente privatizada.
Veja o que diz ele:
"O item 4.2, inciso XIX, do Edital de
Privatização no PNDA. .. da Companhia Vale
do Rio Doce estabelece como obrigações
dos novos controladores ... " - nesse ponto
ele cita um item, e não faz nenhuma referência às reservas florestais da União, não faz
nenhuma referência aos 500 mil hectares de
terra grifados pela Companhia Vale do Rio
Doce. Ele apenas faz uma citação genérica
do edital de convocação, que diz "fazer com
que a Vale do Rio Doce realize os investimentos necessários e vinculados à recuperação e preservação do meio ambiente, para
o perfeito atendimento das respectivas normas legais e regulamentares vigentes."
Não diz absolutamente nada. Isso estava esquecido, morto. A nova empresa será dona de um milhão,
cento e sessenta e sete mil hectares, sem nenhum
questionamento. Ele apenas cita alguns itens que o
Presidente fez induiu agora num decreto do dia 6 de
março de 1997 sobre a área de 411 mil hectares. Ninguém, em lugar algum, estava pensando nas três reservas florestais que são da União e nesses 500 mil
hectares que foram grifados pela Companhia Vale do
Rio Doce. É um verdadeiro absurdo.
Há outras ilegalidades - V. Ex' sabe e os representantes do Estado do Mato Grosso aqui falaram
sobre isso - como a venda da Urucum, no Mato
Grosso, uma reserva mineral de mangimês. Aliás, a
Vale do Rio Doce é a detentora de todas as reservas
minerais de manganês do Brasil. Nao existe nenhuma que esteja na mão de outra empresa. Ela tem o
monopólio de todo mineral de manganês de nosso
Pafs. Isso vai passar para as maos de uma empresa
multinacional ou de um grupo de empresas multinacionais. O grupo comandado pelo Votorantin tem por
trás de si a Anglo American e onze empresas japonesas - e os japoneses são necessitados desse
nosso minério e, participando desse consórcio, vao
dar a direçào de tudo. A Urucum foi declarada ilegal
pelo Tribunal de Contas da União. Foi elaborado um
projeto de resolução no Senado da República; foi
votada a ilegalidade da compra na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania. Isso veio ao Pie-
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nário por insistência nossa e, infelizmente, os Senadoresgovemistas o_:_mandaram_de volta para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O poder económico, bem como o interesse do
Presidente da República em vender essa empresa a
qualquer custo fizeram com que o Tribunal de Contas da União já mudasse a sua posição.
Outra ilegalidade é a questão de Serra Pelada.
Todos sabem que o ouro descoberto, que alegaram
ser de Serra Leste, pertence aos garimpeiros de
Serra Pelada. Fizeram a maior arbitrariedade do
mundo, criaram decretos ilegais, baixaram portarias
absurdas. Fizeram a maior barbaridade que se possa imaginar na face da Terra contra aqueles trabalhadores, para entregar o ouro de Serra Pelada à
Anglo American, que é a maior interessada nessa
privatização da Vale e, como se está prevendo, ganhará a concorrência.
Então, há muitas ilegalidades nesse processo. É
o caso de Serra Leste, que é uma propriedade ilegal nao existe Serra Leste, somente Serra Pelada -, bem
como o da Urucum Mineração e desses 1.167.000
hectares de terra. Tudo que se descobre, na última
hora, o Governo cobre. É o caso do fundo sobre o lucro da Vale: agora, para acalmar os Prefeitos, o Governo tirará dinheiro do BNDES para atender as Prefeituras, em substituição a um fundo que era da própria
Vale.
fatos que nao podemos aceitar.
Esse Presidente da República pode estar certo: pagará caro por essa sua determinação, por ter a
sua cabeça feita. Penso, na verdade - tenho acompanhado o processo -, que o grande idealizador de
tudo isso, o grande articulador, o grande mentor
desse entreguismo deslavado feito pelo Governo do
PSDB chama-se Luiz Carlos Mendonça de Barros,
que é o Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social - BNDES: Aliás, tempos atrás, ele deu dedaraçOes em Pernambuco defendendo a privatização da Petrobrás. Foi preciso
um questionamento nosso para que o Governo "puxasse a orelha" dele, porque o Presidente da Repú- blica havia assumido o compromisso de nao privatizar a Petrobrás. Somente Deus sabe se vai cumprir,
porque o Fernando Henrique Cardoso já disse "esqueçam tudo o que escrevi, pois hoje eu faço tudo
diferente".
Agora é a Vale. Quem sabe nao será a Petrobrás amanha?
A Eletrobrás está comprando as centrais elétricas de todos os Estados do Brasil. Na semana passada, comprou 38% das ações da CELPA no meu
Estado do Pará. É a entrega total de todo o poder
económico ao capital multinacional.
Encerro as minhas palavras - para dar tempo
ao Senador Leomar Quintanilha - dizendo o seguinte: percebemos que o Governo da socialdemocracia
nao passa de uma falácia, de uma mentira. O Go-

sao
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vemo da socialdemocracia não tem nada de socialdemocrata; é um Governo neoliberal, é um Governo
que busca o enfraquecimento do poder do Estado a
cada dia.
Vamos observar o fortalecimento do poder econOmico e a submissão do poder politico ao poder econOmico. Sabe V. Ex" - ninguém de nós é inocente - do
quanto depende do poder econOmico o poder politico.
. Estamos caminhando para uma situação muito
rUim. Entretanto, a esperança haveremos de ter
sempre dentro de nós. Vamos acreditar que no futuro conseguiremos levantar o povo deste Brasil, fazêlo entender politica para lutar por seus direitos e por
uma vida melhor.
. Faço esta denúncia, condenando mais essa irregularidade entre as inúmeras que estao acontecendo no processo de privatização da Companhia
Vale do Rio Doce.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marluce Pinto) - Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo Cunha
Lima. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Leomar
Quintanilha.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB-TO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.} -sr- Presidente, Srs. Senadores, na manha de
hoje, o Ministro Carlos Albuquerque, da Saúde, visitou o Estado do Tocantins.
S. Ex" tinha duas razOes principais para estar
no meu Estado: assinar o protocolo de intenções do
Reforsus, programa que reorganiza o Sistema Unificado de Saúde, e participar de ato que coroa o esforço do Governo do Estado em dotar os diversos
municlpios de equipamentos adequados para atender a grande demanda de saúde. O Ministro foi inaugurar uma unidade hospitalar no municlpio de Paralso do Tocantins.
Certamente, S. Ex" ouvirá, não só do Governador do Estado, mas também do nosso Secretário de
Estado da Saúde, Dr. Eduardo Medrado, um perfil,
um diagnóstico amplo e completo da grave situação
da saúde da população do Estado do Tocantins. Um
Estado novo, como todos sabemos, recentemente
criado e despojado da infra-estrutura básica, necessária para dar a sua população uma condição condigna de vida.
A situação da saúde no Estado do Tocantins a
exemplo do que ocorre na grande maioria dos Estados brasileiros, é extremamente precária e está exigindo providências urgentes. O esforço que vem fazendo o Governador Siqueira Campos, destacadamente para a área da saúde.- para a qual dedica
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prioridade absoluta - cerca de 1 0% do orçamento do
nosso Estado - e o esforço que o Governo Federal
vem fazendo para atender à demanda de saúde no
Tocantins ainda não são suficientes, Sr" Presidente,
meus nobres Pares, para a solução dos graves problemas. Não só as doenças corriqueiras, mas endemias que já haviam sido erradicadas do nosso Estado voltam a tumultuar e a afligir a nossa população,
como a dengue e a malária.
Gostaríamos, portanto, de fazer um registro e um
apelo ao Governo Federal, que mantém a Fundação
Nacional de Saúde atuando também no nosso Estado.
Enquanto destina ao nosso Estado do Tocantins cerca
de RS$36 mii!Oes por ano para atender os 139 municlpios nos trabalhos ambulatoriais, nos atendimentos hospitalares, nos postos de saúde, nas áreas flsicas, quais
sejam as construçOes de unidades hospitalares, aquisição de ambulâncias e postos de saúde, destina à Fundação Nacional de Saúde R$58 miMes para o atendimento em 12 Municlpios. É um contra-senso, é uma situação inaceitável, já que sao açOes concorrentes e entre as quais não se prevê uma sintonia, um ajustamento.
Gostaria de fazer este registro e de apelar a S.
Ex" o Sr. Ministro da Saúde, para que as açOes desenvolvidas pela Fundação Nacional de Saúde no
Estado do Tocantins, naturalmente com os mesmos
propósitos e mesmos objetivos das açOes desenvolvidas pela Secretaria de Estado da Saúde, procurem
observar um programa único, um programa ajustado, a fim de que não sejam concorrentes, não sejam
conflitantes, mas sim complementares, já que a Fundação Nacionafoe Saúde cuida da questao das endemias, mas tem se dedicado a obras de infra-estrutura no Estado, na área de saneamento básico, esgoto e abastecimento de água.
É importante, nobre Presidente e nobres Senadores, que as açOes venham dar à população um
atendimento efiicaz, eficiente e à aHura de seus anseios; que haja uma unificação desse programa, que
haja uma conjugação de esforços, já que o Governo
tem anunciado a sua vontade, o seu desejo de descentralizar as suas açOes, fortalecendo principalmente os Municlpios, dando apoio às açOes de saúde dos Municlpios. Que a sua Fundação Nacional da
Saúde se agregue, se ajuste ao programa, ás prioridades, às definições estabelecidas pelo Governo do
Estado, para que, efetivamente, a conjugação desses esforços, a junção desses recursos possam dar
à população do Tocantins uma condição melhor
para o atendimento da sua saúde.
Era o que tinha que registrar, Sr" Presidente.
. Muito obrigado.--·

Abril 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

A SRA. ~ í-lESIDENTE (Marluce Pinto) - Os
Srs. Senadores João Rocha, Guilherme Palmeira e
Humberto Lucena enviaram discursos à Mesa para
se.-.: .. ;JU!Jlicados, na forma do disposto no ar!. 203
do Regimento Interno. S. Ex"s serão atendidos.
O SR. JOÃO ROCHA (PFL-TO) -Sr. Presidente Sr's e Srs. Senadores, traz-me a esta bibuna um
reQistro de suma importancia. Seu teor, porém, tem
sido objeto da postura silente dos poderes constituidos, sua magnitude é desconhecida do grande público; a mldia sobre ele não se pronuncia em man.:~etes.
Entretanto, neste momento, tenho a pretensão de suprir essa lacuna e daqui propalo: geramos a nossa própria tecnologia agrlcola, somos efetivarnente competitivos na quase totalidade dos produtos oriundos dos
nossos campos e agroindúsbias. Os setores agrlcola e
agropecuário deste Pais empregam 40% dos brasileiros no mercado de trabalho. A nossa produção primária responde por mais de 40% do PIB do Pais. O Brasil, afirma o jornal Le Monde, edição de maio de 1995,
é a maior potência agrlcola tropical do planeta.
Essas assertivas, Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, porquanto verdadeiras, far-se-iam grandes manchetes, mas são destaques postos de lado.
Compõem dados desconhecidos pela grande massa
brasileira, veiculados em revistas especializadas, em
artigos de cunho altamente técnico, cuja leitura é privilégio de poucos.
O segmento produtivo-rural, no entanto, apesar
do seu excelente desempenho no cenário econOmico do Pais, tem sido alvo de politicas governamentais desestimuladoras. O crédito rural lhe é de diflcil
acesso, as condições de sua negociação são penosas aos produtores, não raramente nominados de
pedintes sem justa causa.
É digna de nota a questão do produtor brasileiro de leite que, desde a última metade deste século,
tem sofrido a vergasta das importações subsidiadas
na origem. A intervenção governamental no setor,
de 1945 a 1991, não resultou -e os dados são do
IBGE - beneficias nem ao produtor, nem ao consumidor quanto à qualidade, preço e disponibilidade do
produto no mercado. Quanto ao produtor, freou-se,
no periodo, a modernização da pecuária leiteira.
Durante o Plano Real, deram-se as maiores importaçOes de produtos lácteos da história do Pafs. A
sorna das importaçOes de leite e derivados em 1995 e
1996 é de 717 mil toneladas, ocasionando gastos de
divisas da ordem de 1,2 bilhões de dólares. Não obstante, ao invés de gastar divisas, deverlamos ~s.
minimizados os subsidias às importações. O setor, Indubitavelmente, reúne recursos técnico-industriais bastantes de forma a fazer do Brasil um grande exportador. Vejam que, a despeito de todos os óbices sofridos
pela classe produtora brasileira, houve um crescimento
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da nossa produção láctea de 12%, em 1995 e de
8%, em 1996. O consumo de leite no Brasil passou
de 100/110 litros por habitante ao ano, em 1994,
para cerca de 135 litros em 1996.
Note-se, ainda, ter crescido a produção leiteira
mais acentuadamente na época da seca do que na
fase das águas, o que evidencia a contribuição decisiva do produtor especializado, cujas reservas alimentares para o rebanho foram providenciadas a
tempo e a termo. Eis o expediente, a tecnologia, a
especialização do produtor brasileiro, a sua luta
aQuerrida para suQ~istir c;rescendo,--ªRG_sªr gas ~u~
. cessivas políticas governamentais impróprias ao seu
desenvolvimento. Fatos que o povo desconhece. Estatlsticas esquecidas em fundos de gaveta de gente
muito importante.
Ques!Oes outras merecem destaque, como a
que concerne à existência de fortes suspeitas de que
parte do leite em pó importado da Argentina seja oriundo de operações comerciais de triangulação. O produto é comercializado originalmente da Uniao Européia
para a Argentina, pagando um imposto de importação
de 16%. Posteriormente, é vendido ao Brasil com preferência tarifária total, ou seja, com isenção de imposto. Considere-se que se o leite em pó fosse comercializado diretamente da União Européia para o Brasil incorreria em urna taxação de 27%. Dada.a biangulação, paga-se 11% a menos de imposto, resultando
desvio de comércio no Mercosul.
Os segmentos de queijo, leite em pó e leite
condensado amargam prejufzo com as importações
desnecessárias e não estão encontrando caminho
de recuperação.
·
Os efeitos negativos das importações não se
resbingem à cadeia produtiva da pecuária de leite. A
balança comercial brasileira aumentou, consideravernente, o seu déficit
São reveladores da situação de desestimulo
pelo setor público ao segmento produtivo rural do
Pais outros fatos.
Saibamos, pois, ter se verificado, nos últimos
três anos, efetivo esforço dos- produtores para melhorar a genética, o manejo e a alimentação do rebanho leiteiro. Considerada a capacidade do setor de
aumentar o volume produzido de leite, conclui-se
que, em 1997, o crescimento da produção será_ s~
melhante ao do ano passado, em tomo de 8%, SIQnrficando uma produção superior a 20 bilhões de litf?s.
O lndice de crescimento, nesse caso, está dlretamente ligado ao volume de importação de produtos lácteos subsidiados na origem. Caso as importações continuem nos nlveis verificados em 1995 e
1996, a produção poderá crescer muito menos do
que no ano passado. Sendo assim, os produtores
especializados reduzirão os gastos com a alimentação do rebanho e, por via de conseqOência, registrar-se-á uma queda acentuada na produção.
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Enfim, algo precisa ser feito. Um redirecionamento de politicas especificas ao setor produtivo rural,
mais justas, mais incentivadoras, mais clarividentes
deve impor-se. Por que penalizar-se um segmento gerador de alimentos, de empregos, de riquezas, de divisas ao País? O Governo anunciou a nova estimativa
de safra brasileira de graos, projetada em 81,1 milhões
de toneladas para 1997. Um verdadeiro recorde de
produção, superando a safra 94/95, quando se produziram, no biénio, 81 milhões de toneladas.
Aqui, abro um parêntese para, uma vez mais,
falar do grande potencial agrlcola que representa o
Estado do Tocantins para o Pais, da sua expressiva
safra de grãos anunciada para este ano e da calamidade que sobre ele ora se abate em conseqüência
das chuvas torrenciais que o têm assolado.
Tocantins, um dos mais promissores celeiros de
grãos do Brasil, conta com mais de um milhão e duzentos mil hectares proplcios à irrigação. A implantação do Proceder III, já efetivada no Estado, implicou o
plantio trinta mil hectares. Registrem-se outros trinta e
um mil hectares plantados de arroz nas localidades de
Lagoa da Confusão, Pium, Dueré, Cristalandia, Pedro
Afonso e na região de Bico do Papagaio.
Aquele Estado, foi, todavia, castigado · pela
maior cheiéi de sua história, com enormes danos à
sua colheita de graos. Os indicies· pluviométricos da
região Formoso/Javaés, cuja média/ano tem sido de
734,42 mm, chegaram, nos meses ·de janeiro/fevereiro e março deste ano a 1,241,30 mm. -c
A área total de plantio de graos no Estado é de
203.660 {ha); a área atingida pelas .cheias é ·de
67.873 {ha)", resultado prejulzos a 1.170 produtores,
acarretando 92.794 toneladas perdidas de graos,
num valor estimado em R$20. 700.000,00dlados esses aos que se aditam os 3.422 {ha) de produção de
sementes, dos quais 1.045 {ha) de plantio se quedam inaproveitáveis.
Ante tais fatos, tomo, pois, de público, a conclamar as autoridades governamentais brasileiras ·a socorrer. Tocantins, cujos esforços do Governo Estadual
para atender a população em desabligo e os agricultores em desespero, apesar de intensos, não têm sido
suficientes, tamanha é a dimensão da calamidade que
se abate sobre aquela unidade da federação.
Ao término do hiato que, necessariamente, estabeleci em favor do Tocantins, repito 5er imperioso
o apoio da sociedade e das autoridades competentes de um Estado constituldo aos produtores, aos
agricultores, aos homens que trabalham a terra.
Nos palses em que já campeou a fome, a falta
de alimentos, o desabastecimento resultante de catástrofes tais como guerras, etc., dignifica-se o homem do campo. Sua renda é preservada, pois sabem todos o quanto lhes custaria abandoná-lo aos
efeitos de uma politica governamental desestimuladora. Vejam que, no primeiro mundo, os consumido-

res urbanos até Complementam-a renda rural através do subsidio agricola. Là, o homem .do campo, c
pfanfad-of, prOdi.Jlor;-merecem- o respeito e reco~
nhecimento da sociedade e dos poderes constituídos. Pagam para ter segurança alimentar e para
manter-o homem vocacionado no campo.
No lado de cá, neste Pais, a realidade é bem
outra. O produtor é figura obscurecida, seus efeitos,
seus sacrificios para manter-se plantando, produzindo, enriquecendo o Brasil dos brasileiros não se propagam. O seu papel relevante na sustentação do
Plano Real é minimizado, o superávit de US$8 bilhões gerados pelo setor na nossa balança comercial é
desconhecido do público.
Medidas céleres precisam ser tomadas em
apoio e incentivo a este fabuloso segmento que,
contra tudo, contra a lógica dos fatos, se faz indutor
do crescimento dos demais setores econOmicos
deste Pais. t assim, dessa forma, que o homem do
campo responde ao pouco mérito de que injustamente se faz credor.
Proceda-se, pois, ao recàlculo das dividas dos
produtores rurais; renegociem-se os seus débitos
excedentes aos R$200 mil securitizáveis, em condições leais e pagáveis, sem acréscimos de indices e
juros impratícàveis nürria economia estável. Minimizem-se, no setor, as importações subsidiadas. Em
suma, respeitem e valorizem o trabalho e o esforço
do agricultor, do produtor, do homem do campo.
Graças a eles temos profusão de alimentos. O Pais
a eles deve, sem dúvida, grande parte da sustentação e crescimento de sua economia.
··
Era o que tinha a dizer. ·
Obrigado.
O SR. GUILHERME PALMEIRA {PFL-AL) Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, permito-me
ocupar a atenção do Senado por alguns momentos,
para registrar a participação do Brasil na 97• Conferência da União lnterparlamentar, realizada em Seul,
entre os dias 10 e 15 de abril, cuja Delegação tive a
honra e o privilégio de dirigir. Participaram, ainda,
como integrantes do Grupo Brasileiro, os Deputados
Nilson Gibson, membro do Conselho, José Thomaz
NonO, Presidente de duas Comissões, Paes de Andrade, Cunha Bueno, Efraim Morais, AntOnio Ueno,
_ .
.
Maluly Neto ~t0nio_!j5J\fale. _ ·.· . .
Nossa deie!gaçáo foi.acompanhada pelo Embaixador João Carlos Fragoso, por designação do
Ministério das Relações Exteriores, e contou, na capital da Coréia do Sul, com a eficiente colaboração
do representante brasileiro, o Embaixador Sérgio
Barbosa Serra e o auxilio do Conselheiro Carlos
Middelfort e do Secretário João Mauricio Cabral de
Mello, sendo um dever de justiça consignar igualmente nossos agradecimentos à Embaixatriz Tânia
Serra que, genero!;é1111ente, acolheu com fidalguia e
hospitalidade os parlamentares do Grupo Brasileiro.
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A Conferência não só debateu amplamente
as questões do ternário, como também realizou
uma oportuna avaliação dos encontros regionais
que precederam o encontro, examinando problemas que, por sua relevância, interessam a um expressivo número de pafses. Participaram desse
conclave, Sr. Presidente, 1.060 Delegados de 120
pafses e 20 organismos regionais, o que revela,
por si só, um aspecto altamente positivo no desenvolvimento democrático do mundo contemporâneo, representado pela quantidade de Parlamentos em efetivo funcionamento em todos os Continentes.
Paralelamente à Conferência, foi também
realizada a 1068 Sessão do Conselho lnterparlamentar, de que fazem parte dois membros de
cada Grupo Nacional. Integram esse colegiado,
como representantes brasileiros, os nobres Deputados Nilson Gibson e Leur Lomanto. Em virtude da ausência deste último, impossibilitado
de comparecer á reunião, dela participou, por
designaçao do Deputado Henrique Alves, Presidente do Grupo Brasileiro, o ilustre Deputado.
José Thomaz Nono.
·
No relatório em que dou conta dos trabalhos, tanto do Comitê, quanto da Assembléia Geral, deixei consignados o calendário das próximas sessões, relativas quer às Conferências estatutárias, previstas até o ano 2.000, quer à!?.reu.niões especializadas, programadas para o .ano
em curso. Como Chefe da Delegação Brasileira,
coube-me pronunciar-me no plenário da Conte-··
rência sobre o item III do ternário, reservado para
o debate geral sobre a situação politica, económica e social do mundo. A delegação participou
também das reuniões do Grupo Latino-americano, cabendo ao Deputado Nilson Gibson pronunciar-se sobre a cooperação para a paz e a es!iibilidade regional e mundial, assim como pelo respeito à soberania e à independência dos Estados·, constante do debate geral. Ao meu relatório,
anexei a Integra de ambos os discursos.
··
Ao cumprir a obrigação de dar contas à Casa
do honroso encargo, gostaria de assinalar a importância do encontro, sobretudo tomando-se em conta
que, segundo levantamento proporcionado pelo Grupo da América Latina, o Conselho da União tem sido
preponderantemente presiclido por parlamentares de
palses europeus, que presidiram esse órgão por 68
anos de sua existência, o que representa quase
78% de sua vida útil, contra apenas 8 anos do Grupo Latino-americano e do Caribe, o que não chega a
1O% do total.
Quero acreditar que o processo de integração do Continente, em que estamos todos empenhados, vai nos proporcionar um maior peso especifico no cenário internacional, correspondente,
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sem dúvida, à colaboração que, juntos, podemos
prestar, em favor da paz, do desenvolvimento e da
intensificação das relações internacionais, agora e,
mais ainda, no futuro.
Era o que tinha a dizer.
· Muito obrigado.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB) - Sr.
Presidente, Sr-s e Srs. Senadores, faleceu, há ·poucos
dias, em João Pessoa, o Professor Celso de Paiva Leite, pertencente à tradicional famllia paraibana, deixando viúva Dona Marlene Baracuhy Leite e três filhos:
.Braz, Lúcia e Regina.
O Professor Celso de Paiva Leite, pelo seu
temperamento extrovertido, agregou amplas relações
de amizade na sociedade paraibana.
O ilustre homem público desaparecido exerceu, durante anos, importantes· cargos e funções
na Administração Pública estadual e federal, destacando-se como Juiz Auditor, Secretário- Geral
do Tribunal de Justiça do Estado, fundador da
UNIPE e Professor de Economia Politica da Universidade Federal da Parafba, contando com grande simpatia pessoal e respeito nos corpos docente
e discente daquela instituição federal de ensino.
Atuou também, marcantemente, nos meios culturais da Parafba,.inclusive com cursos.de especialização na.Espiu1~a e nos Estados Unidos da América do Norte.
Vitima de pertinaz mOléstia que o levou à morte;
Professor CelsO Paiva Leite deixou muita saudade no seio de seus conterrâneos, amigos e admiradores, legando à juventude um exemplo de cidadão competente e trabalhador.
Ao registrar, desta tri~na, o falecimento do
Ex-Professor .Celso Paiva Leite, envio à famllia enlutada, particúla~nte â suá viúva, Da. Marlene Baracuhy Leite, minhas sinceras condolências.
:~:~AA PRE51DENTE (Marluce Pinto)- Nada
mais h'a\tehdo a tràtar, a Presidência vai .encerrar os
trabalhos, · desiQnando para. a sessão ordinária de
amanha a seguinte·
·
..

o

..

ORDEM DO DIA
-1. REQUERIMENTO N" 263, DE 1997
Votação, em turno único, do Requerimento n•

263, de 1997, do Senador José Eduardo Outra, solicitando, nos termos regimentais, tramitação conjunta
dos Projetes de Lei do Senado n•s 41 e 133, de
1996, por versarem sobre a participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Munk:lpios na implantação da Retonna Agrária.
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RETIFICAÇÃO

PROPOSTA DE EMENDA
A CONSTITUIÇÃO N• 4, DE 1997
Terceiro dia de discussão, em primeiro turno, da
Proposta de Emenda à Constituição n• 4, de 1997 (n•
1195, na Câmara dos Deputados), que dá nova redação ao parágrafo s• do art 14, ao caput do art 28, ao
inciso 11 do art 29, ao caput do art 77 e ao art 82 da
Constituição Federal (reeleição), tendo
Parecer favorável sob n• 127, de 1997, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, com
votos contrários dos Senadores AntOnio Carlos Valadares e Josaphat Marinho, e, em separado, José
Eduardo Outra.

-3PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° 24, DE 1997
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 24, de 1997 (n• 378/97, na Câmara dos Deputados). que aprova o texto do Acordo
de Complementação Económica entre o Mercosul e
a Bolivia, celebrado durante a última reuniao do
Conselho do Mercosul, realizada em Fortaleza, nos
dias 16 e 17 de dezembro de 1996, tendo
..
Parecer favorável, sob n• 138, de 1997, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

-

-: ~
..:.4PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 47, DE 1997
...

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 47, de 1997 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos como conclusao de
seu Parecer n• 123, de 1997), que autoriza o Estado de Alagoas a contratar operação de crédito sob
a forma de Termo Aditivo de Rerratificação ao
Contrato de Abertura de Crédito celebrado em 10
de dezembro de 1996, junto à Caixa Económica
Federal.

ATA DA 47" SESSÃO DEUBERATIVA ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 1997
(Publicada no DSF, de 26 de abril de 1997)
RETIF/CAÇÃO

As páginas n•s 08602 e 08603, na ementa e na
conclusão, respectivamente, do Parecer n• 165, de
1997, da Comissão de Constituiç:Jo, Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituiç:Jo
n• 53, de 1995,
Onde se lê:
..."sobre a Proposta de Emenda à Constituiç:Jo
n• 53, de 1995, tendo como 1° Secretário o Senador
Roberto Requiao, que acrescenta parágrafos ao art.
14 da Constituição Federal, dispondo sobre a aç:Jo
de impugnação de mandato eletivo" ...

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 76, DE 1997
Leia-se:
"Sobre a Proposta de Emenda à Constituiç:Jo
n• 53, de 1995, tendo como 1~ Signatário o Senador
Roberto_Requiao, que acrescenta parágrafos ao art.
14 da Constituição Federal, dispondo sobre a aç:Jo
de impugnaç:Jo de mandato eletivo"...

PROJETO DE LEI DO SENADO N" , DE 1997

AGEHDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

28-4-97
Segunda,.felra

15:30 - Sessão Deliberativa Ordinária do Senado
A SRA. PRESIDENTE (Mar1uce Pinto) - Está
encerrada a sessão.

Federal

16:30 - Embaixador da Venezuela, Alfredo Toro
(Levanfa-se a sessao às 18h36min.)

Hardy

17:00- Reitor da Universidade de Guarulhos Dr. AntOnio Veronese.
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Ata da 49ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 29 de abril de 1997
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 5()!. Legislatura
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo, da
Sra. Emília Fernandes, dos Srs. Leomar Quintanilha e Guilherme Palmeira

As

14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães - Bernardo Cabral - Carlos
Wilson - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge - Edison lobão - Eduardo Suplicy - Emília Fernandes Emandes Amorim - Esperidião Amin - Francelina
Pereira - Geraldo Melo - Gilvam Borges - Guilherme Palmeira - Humberto Lucena - lris Rezende Jefferson Peres - João França - Joêo Rocha - Jo-,
saphat Marinho -José Agripino -José Alves -José
Eduardo - José Eduardo Outra - José Samey José Serra - lauro Campos - Leomar Quintanilha lúcio Alcântara - Marina Silva - Marluce Pinto Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro Simon - Ramez Tebet - Regina Assumpçao - Renan Calheiros
-Roberto Freire -Roberto Requiêo - Romeu Tuma
- Ronaldo Cunha Lima - Sebastiêo Rocha - Valmir
Campelo - Vilson Kleinubing - Waldeck Omelas.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista
de presença acusa o comparecimento de 50 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessao.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, expediente que será lido pelo
Sr. 1" Secretário em exercido, Senador Jefferson
Péres.

-

É lido o seguinte:
EXPEDIENTE
AVISOS
DE MINISTÉRIOS DE ESTADO

N" 100/97, de 22 do corrente, do Ministro de
Estado de Minas e Energia, encaminhando as informações referentes ao Requerimento n• 139. de_1~97,
do Senador E mandes Arnodm;

N" 101/97, de 22 do corrente, do Ministro de
Estado de Minas e Energia, encaminhando as informações -referentes ao Requeriiiienfif n•- 209, de
1997, do Senador Eduardo Suplicy; e
N" 326/97, de 22 do corrente. do Ministro de
Estado da Fazenda, en.caminhando as informações
referentes ao Requerimento n• 210, de 1997, do Senador Emandes Amorim.
As informações foram encaminhadas,
em cópia, aos requerentes.
Os requerimentos vao ao Arquivo.
N° 327197, de 22 do corrente, do Ministro de
Estado da Fazendo, respondendo parcialmente ao
Requerimento n• 211, de 1997, do Senador Romero
Jucá, e esclarecendo que as informações de competência da Secretaria do Tesouro Nacional serao remetidas tao logo estejam disponfveis.

As informações parciais foram remetidas, em cópias, ao requerente.
O requerimento aguardará na Secretaria-Geral da Mesa a remessa das informações complementares.
PARECER
PARECER N" 171, DE 1997
Da Comissão de Assuntos Econõmlcos, sobre o Oficio "S" n• 29, de 1997, do

- -Presklerii&<ic:i 8ancoceiiliiiCio sras~1, encaminhando ao Senado Federal solicitação
do Governo do Estado de Santa Catarina,
no sentido de que seja autorizada a emissão de Letras Financeiras do Tesouro do
Estado de Santa catarina - LFTSC, destinando-se os recursos ao giro da divida
mobiliária do Estado vencivel no primeiro
semestre de 1997.
Relator: Senador Esoeridião Amin.
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I - Relatório

Por intermédio do Oficio "S" n• 029, de 1997,
(Oficio Presi-97/0649, na origem), de 19 de março
de 1997, o Presidente do Banco Central do Brasil encaminhou ao Senado Federal solicitação do Governo
do Estado de Santa Catarina, no sentido de que seja
autorizada a emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina - LFTSC, cujos recursos se destinam ao giro da divida mobiliária do Estado vencivel no primeiro semestre de 1997.
O Parecer DEDIP/DIARE-97/0211, de 13 de
março de 1997, do Departamento da Divida Pública
do Banco Central do Brasil, que acompanha o Oficio
"S" n• 029, de 1997, informa que a pretendida operaçãó de crédito tem as seguintes caracteristicas:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos tftulos a serem substituidos, mediante aplicação da Emenda Constitucional n• 3;
b) modalidade: nominativa-transferivel;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras
do Tesouro-LFT, criadas pelo Decreto-lei n• 2.376,
de 25 de novembro de 1967;
d) prazo: 1.626 (um mil oitocentos e vinte e
seis) dias;
e) valor nominal; R$ 1,00 (um real);
f) caracterfsticas dos tftu/os a serem substitufdos;
Titulo
561626
561623

Vencimento
1--4-1997
1-5-1997

Quantidade
14.396.475.654
19.860 069 533

g) previs!!Jo de co/ocaç!!Jo e vencimento dos tftulos a serem emitidos:

Colocaclo Vencimento Titulo
1-4-1997
1--4-2002
561826
2-5-1997
1-5-2002
561825

Data-Base
1-4-1997
2-5-1997

h) forma de colocaç!!Jo: mediante ofertas públicas, os termos da Resolução n• 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do Brasil;
I) autorização legislativa: Lei Estadual n•
10.354, de 31 de dezembro de 1996.
O Parecer Oedip/Diare-97/0211 faz, ainda, as
seguintes observações relativamente à operação de
crédito em exame:
a) o pleito do Estado de Santa Catarina encontra-se instruido nos termos dos arts. 13 e 16 daResolução n• 69, de 1995, do Senado Federal, que
"Dispõe sobre as operações de crédito interno e extemo dos Estados, do Distrito Federal, dos Munici-
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pios e de suas respectivas autarquias, inclusive concessão de garantias, seus limites e condições de autorização, e dá outras providências."
b) a operação de crédito em exame não se enquadra no limite estàoelecido no inciso 11 do art. 4°
da Resolução n• 69, de 1995, do Senado Federal,
excedendo tal limite em bem mais de 25% (vinte e
cinco por cento), percentual previsto no § 1• do art.
1O da mesma Resolução para a concessao, em caráter excepcional, de elevação temporária dos limites previstos no art. 4•;
c) a rolagem pleiteada não se refere a titulas
emitidos para pagamento de precatórios judiciais;
d) o Estado de Santa Catarina encontra-se
adimplente junto às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacionai;
e) de acordo com certidão do Tribunal de Contas, a remuneração média mensal do Deputado Estadual de Santa Catarina atendeu ao limite de 75%
(setenta e cinco por cento da remuneração média
mensal do Deputado Federal, estabelecido no art
27, § 2°, da Constituição Federal;
f) de acordo com a mesma certidão, o Estado
de Santa Catarina atendeu ao limite de aplicação
mfnima de 25% (vinte e cinco por cento) das receitas de impostos em gastos com manutenção e desenvolvimento do ensinp, estabelecido no art 212
da Constituição Federal;
_g)_ªinda de acordo com a mesma certidão, a·
Estado de Santa Catarina efetuou, no exercicio de1995, despesas com pessoal da ordem de 79,36%
(setenta e nóve inteiros e trirrta e seis centésimos
por cento) das receitas correntes, •... não sendo
cumprido o limite máximo de 65% {sessenta e cinco
por cento) das Receitas Correntes, fixado no Art 38
âOADCT, da Constituição Federal.";
h) ainda de acordo com a mesma certidão, o
Estado de Santa Catarina exercitou plenamente a
competência tributária a ele conferida pelos arts. 145
e 155 da Constituição Federal;
I) tendo por base o critério estabelecido no art
27 da Resolução n• 69, de 1995, do Senado Federal, na hipótese da aprovaçãO da operação de crédito, o Estado deve resgatar 19,22% {dezenove inteiros e vinte e dois centésimos por cento) de sua divida mobiliária vencivel no 1° semestre de 1997, restando, em conseqOência, o percentual de 80,78%
(oitenta inteiros e setenta e oito centésimos por cento) para rolagem.
j) o exame das finanças do Estado de Santa
Catarina demonstrou um crescimento médio de
14,8% (quatorze inteiros e oito décimos por cento)
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das rece1tas provenientes do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços-ICMS e das transferências constitucionais auferidas pelo Estado, no
ano de 1996, em relação a 1995, inferior ao lndice
de crescimento da divida mobiliária do Estado no
mesmo perlodo, o que ocorreu, basicamente, deVido
á emissão de tftufos para pagamento de precatórios
judiciais. De jan/95 a fev/97 a divida mobiliária do
Estado cresceu de 437 milhões para 1.501 milhões
(aproximadamente, 240%);
I) quanto ao perfil da divida mobiliária, aferido
em 31 de dezembro de 1996, verifica-se que
30,63% (trinta inteiros e sessenta e três centésimos por cento) vencem em 1997; 4,44% (quatro
inteiros e quarenta e quatro centésimos por cento),
em 1988; 8,52% (oito inteiros e cinqOenta e dois
centésimos por cento, em 1999; 24,57% (vinte e
quatro inteiros e cinqoenta e sete centésimos por
cento), em 2000; 31,83 (trinta e um inteiros e oitenta e três centésimos por cento), em 2001; e
4,99% (quatro inteiros e noventa e nove centésimos por cento), em 2002.
Deve-se ressaltar que o Oficio "S" n• 029, de
1997, foi relatado á Comissão de Assuntos Economicos, em 20 de março de 1997, pefo Senador Vilson KleinObing, o qual sugeriu, em seu parecer, que
se autorizasse, naquela oportunidade, apenas a
emissão dos tftulos referentes á rolagem da primeira
parcela da divida mobiliária do Estado, venclvel em
1° de abril de 1997, ficando para ser posteriormente
apreciada a segunda parcela, referente aos tftulos a
vencer em 1• de maio de 1997.
O referido parecer, embora não fizesse menção ao descumprimento, pelo Estado de Santa Cstarina, do limite previsto no art. 4°, lf, da Resolução n•
69, de 1995, do Senado Federal, informado no Parecer Dedip/Diare-97/0211, do Departamento da Divida Pública do Banco Central do Brasil, a que se fez
referência acima, foi aprovado por esta Comissão
naquela mesma data, e pelo Plenário do Senado,
em 1° de abril de 1997, promulgando-se, no mesmo
dia, a Resolução n• 29, de 1997, do Senado Federal,
que "Autoriza o Estado de Santa Catarina a emitir
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa
Catarina-LFTSC, cujos recursos serão destinados
ao giro da primeira parcela da divida mobiliária do
Estado, vencfvel no primeiro semestre de 1997.•
A Resolução n• 29, de 1997, prevê que a emissão das Letras deve restringir-se á rolagem de 98%
(noventa e oito por cento) da primeira parcela da dfvida mobiliária do Estado venclvel no primeiro se-
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mestre de 1997, omitindo, porém, a necessária ce:; ..
cessão, em caráter excepcional, de elevação ternpurária do limite previsto no art. 4", lf, da Resolução n•
69, de 1995, do Senado Federal.
-

_;;..fi-Voto

Tendo em vista a autorização, conferida ao Estado de Santa Catarina pela Resolução n• 29, de
1997, do Senado Federal, para a rolagem da primeira parcela da divida mobiliária do Estado venclvel ro
primeiro semestre de 1997, considero que se deva
adotar idêntict:> procedimento com relação à segunda parcela daquela divida, cujo vencimento ocorre
no próximo dia t• de maio.
Assim, embora o Parecer Dedip/Diare-97/0211,
do Departamento da Divida Pública do Banco Central do Brasil, aplicando o disposto no art. 27 da Resolução n• 69, de 1995, do Senado Federal, considere que o Estado deva resgatar 19,22% (dezenove
inteiros e vinte e dois centésimos por cento) de sua
divida mobiliária venclvel no primeiro semestre ;de
1997, restando-lhe, portanto, apenas o percentual
de 80,78% (oitenta inteiros e setenta e oito centésimos por cento) para o giro daquela divida, entendo
que a rolagem deva ser feita no percentual de 98%
(noventa e oito por cento), idêntico ao adotado pela
Resolução n• 29, de 1997, do Senado Federal, e
que tem por base procedimento padrão em uso nesta Comissão.
Entendo, também, que se devam adotar as
medidas constantes daquele Resolução, tendo em
vista assegurar...a transparência dos procedimentos
relativos à rolagem:
a) estabelecer a obrigatoriedade de que o leilão de oferta dos tftulos seja publicado com a antecedência mfnimade três dias de sua realização;
;:.. ~

b) detenminar que o Estado de Santa Cstarina
encaminhe ao Senado Federal, para exame desta
Comissão, toda a documentação refere à oferta dos
tltulos emitidos;
c) detenminar que, uma vez conclulda a operação, o Banco Central do Brasil informe ao Senado
Federal, para exame desta Comissão, o registro de
todas as operações de compra e venda envolvidas
na rolagem dos trtufos, até o tomador final.
Por outro lado, julgo oportuno recomendar que
o Governo do Estado ultime as negociações para
assinatura do Protocolo de Acordo com o Governo
Federal, no ambito do Programa de Reestruturação
e de Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados.
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Com base no exposto, manifesto-me favoravelmente a que se aprove o presente pleito na forma do
Projeto de Resolução a seguir, que estende à rolagem da primeira parcela da divida mobiliária do Estado de Santa Catarina venclvel no primeiro semestre de 1997, aprovada pela Resolução n• 29 de
1997, do Senado Federal, a concessao da elevação
temporária do limite previsto no art. 4°, 11, da Resolução n• 69, de 1995.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 54, DE 1997
Autoriza o Estado de Santa Catarina
a ·emitir Letras Financeiras do Tesouro do
Estado de Santa Catarina - LFTSC, cujos
recursos serão destinados ao giro da segunda parcela da dívida mobiliãria do Estado vencível no primeiro semestre de

1997.
O Senado Federal resolve:
Art. 1° ~ concedida, em caráter excepcional,
elevação temporária do limite previsto no art. 4°, 11,
da Resolução n• 69, de 14 de dezembro de 1995, do
Senado Federal, para que o Estado de Santa Catarina possa proceder ao giro da segunda parcela de
sua divida mobiliária venclvel no primeiro semestre
de 1997.
Parágrafo único. A concessão de que trata o
caput aplica-se, também, ao giro da primeira parcela da divida mobiliária do Estado de Santa Catarina
venclvel no plimeiro semestre de 1997, aprovado
pela Resolução n• 29, de 1° de abril.1997, do Sena- _
do Federal.
Art. 2" ~ o Estado de Santa Catarina autorizado, nos tenmos da Resolução n• 69, de 1995, do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catalina - LFTSC, cujos recursos serão destinados ao giro da segunda parcela
de sua divida mobiliária venclvel no primeiro semestre de 1997.
Art. 3° A emissão dos tltulos a que se refere o artigo antelior será realizada nas seguintes condiçOes:

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos titulas a serem substituldos, mediante aplicação da Emenda Constitucional n• 3, equivalente à
rolagem de 98% (noventa e oito por cento} da segunda parcela da divida rnobiliália do Estado venclvel no primeiro semestre de 1997;
b) modalidade: nominativa-transferivel;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras
do Tesouro - LFT, cliadas pelo Decreto-Lei n•
2.376, de 25 de novembro de 1987;
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d) prazo: um mil, oitocentos e vinte e seis dias;
e) valor nominal: R$1,00 (um real}; ·
f) caracterlsticas dos tltulos a serem substitui-

dos:
rrtulo
561823

1-5-1997

Quantidade
19,8§0 Q89 533

g) previsão de colocação e vencimento dos tftulos a serem emitidos:
Colocaclio
2-5-1997

Vencimento
1-5-2QQ2

Titulo
561825

Data-Base
2-5=1997

h) forma de colocação: mediante ofertas públicas, nos tenmos da Resolução n• 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do Brasil;
I) Autorização legislativa: Lei Estadual n•
10.354, de 31 de dezembro de 1996.

§ 1" A publicação do anúncio do leilao para
oferta dos titulas referidos neste artigo será feita
com antecedência miníma de três dias de sua realização.
§ 2" O Estado de Santa Catarina encaminhará
ao Senado Federal, para exame da Comissão de
Assuntos EconOrnicos, toda a documentação referente à oferta dos titulas emitidos ao amparo desta
Resolução.
Art. 4° No prazo máximo de quatorze dias
após concluida a operação de emissão dos titulas
autorizada rlesta resolução, o Banco Central do
Brasil encaminhará ao Senado Federal, para exame da Comissão de Assuntos EconOmicos, todos
os registres de compra e venda dos titulas, até o
tomador final.
Art. 5° O prazo máximo para o exerclcio desta
autorização é de duzentos e setenta dias contados
da data de sua publicação.
Art. 6" Esta resolução entra em vigor na c;ata
de sua publicação.
Sala das ComissOes, 29 de abril de 1997. José Serra, Presidente - Esperidllo Amln, Relator
- Ademlr Andrade - Eduardo Suplicy - Roberto
Requllo - Edlson Lobio - Ramez Tebet - Francelina Pereira - Waldeck Omelas - Osmar Dias Casildo Maldaner - Ney Suassuna -Lúcio Alcântara.
Documento anexado nos termos do art. 250 do
Regimento Interno:

Abril 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

621

r.:,~R-,-(,--)---------!-t----rS-E-._-,.'1.-D-O_f_T=D-ER---,.L--=-=-·~·-=·-~--=-c==-~-.-::_-c___:c--·l

0

I C"OMI~SÃO 01:: A~Sl'NTOS
I
!.NLfu... lJIRLE.Il.JJ'i:J'UU_M.~~)q,j~llO.-L-----------------'
BANCO CENTR41. DO BRASIL.

PRESI-97/ 1123

Brasília, 29

F't. 9700722383

de abril de 1997.

Sonhor Senador,

Em atendimento ao disposto no art. 3° da Resolução n° 29, de
01.04.97, do Senado Federal, encaminhamos, em anexo, os dado& disponlveis nesta
Autarquia.

2.
Esclarecemos que os titulos emitidos ao amparo da referida
Resolução foram mantidos, até 14.04.97, na conta "Banco do Estado de Santa
Catarina SJA - Por Conta e Ordem do Fundo da Dívida Pública do Estado de Santa
Catarina", existen(e no Sistema Especial de liquidação e de Custódia (SELIC),
administrado por este órgão.
·

Respeitosamente,

..---=-""-=----

G~tavd J;;:/a~ssier;2yola...... _:_)/
Presidente

·

Anexo 1/1

A Sua Excelência o Senhor
Senedor José Serra
Presidente da Comissão d\l
Senado Federal
7016S-900- Brasília· DF

/~ssuntos EconômiCJ~

/

"'
N
1'-'

LDATA
rn

---:]

TITULO: LFTSC VENCT? 01.04.2002
DA TA-BASE:01.04.97
CEDENTENENDEDOR

OPERAÇAO

CESS/OIIAR/0/COMPRADOR

- OUANT.

'
;

PREço J FINANCEIRO
UNfTÁRtq_.__

1

·vAJ.OR~;-·~

ND~:NAl. :·DE LA.t·;TR_D :
_J

BESC P/C OR TESOURO EST se
colocação pnmãn::a.
venda c/comJ;romiSSO BESC P/C OR FOO DIV PUBLE~T SC

BESC PtC DR FDO DIV PUBL ESf SC
.llCO ESTADO DE ST ACATAR INA S A.

1.00075GG7 32 G3; 62~.8S ;_(.:j).",Só71
-32607.151 1 00075667 32 ô31.829,8S

retorno Cü~p,omisso BCO ESTADO DESTA CATARINA S.A.
venda c/compro~sso BESe P/C OR FDO DIV PUBL EH Se

BESC P/C OR FDO DIV PUBL es· SC
BCO ESTADO DE STA eAT ARIN' S A.

3?.6071~7!

:

.

CO ESTADO DE SlA eATARIN~ S.A.
ESC Pie OR FDO DIV PUBL EST se

BESe P/C OA FDO DIV PUBL ES-se
BeO ESTADO DE Sl A CAT ARINI S A

32607.157
1.0U'!fl8:i[•j
32 607.157 1,00227839: ~2681.~.sz;

1,Lü22'f'83,,

')7.04.97 retorno cornoromn;so aeo ESTADO DE STA eATARINA S.A.

BESe Pie OR FDO DIV PUBL ES-Se
BCO ESl ADO DE Sl A CA TARINP S.A.

3<607.157 1.00J1o705! 3211u ~;~ ~~0(.t:.iOG3J6: 1,0)?.~,~
32.607 157 1,0030A34S 32.70fJ 3~'5.n
---r----

BESC P/C OA FDO DJV PUBL ESl Se
BCO ESTADO DESTA CATARIN~ S.A

32.607.157 1,00393616
1.0•)3;,, i s2 i j
32.607.157 1,00381fJ7g 32.73i .57t!,O~·

BESC P/C OR FDO DIV PUBL ESI se
BCO ESTADO DESTACATAR! NA S.A.

32.607157 1,00474599 32.37i ~10.2~ 1 ,C•O.~i6'2~:2·)- 1,•i·ML:';_?:8 ;
ti
32.607.157 1,00462219 32157 973.14
--~r--

3CO ESTADO DESTA CA!_ARINA SA.
c,'compromisso 3ESe P/C OR FDO DIV PUBL ESf se

BEse PIC OR FDO DIV PUBL ESl se
BCO ESTADO DESTA CATARINASA

32.607.157 1 00553304

1'1.04.97 re:orr1o CO_!npt'c;unis..so aeo ESTADO DE STACATARINA SA.
venda e/compromisso SESC PIC OR FDO DIV PUBL EST se
I

BEse P/C OR FOO 01\1 PUBL ES1 se
BCO ESTADO DESTA CAT ARINASA

:,)2 04

L

32.6071~7

114 04.97 retorno cornpt-omisso
\.•anda e/compromisso

.

venda clcornpromisso BESe Pie OR FDO DIV PUBL EST SC

I

/vB0491 retome compromi.s.so BCO ESTADO DESTA CATAflJNA S.A
vf=nda C'lcomp·om sso BESC P/C OR FDO DIV PUBL EST se

\

i OG.04 ~7 retomo c.ompr:)llisso BCO ESTADO OE STA CATARINA SA.

I

vttndA c/comprom$,so BESe PIC OR FDO DIV PUBL EST SC

~_o4_g·r

retorno cQ_~romisso

1_()01133734

v~n~

1,002~G8.5Z58,9•ll

0497 returno compromisso IIK D ESTADO DE STACATARINA S.A
venda c/compromisr.o SESC P/C OR FDO DIV PUBL ESf Se

BEse P/C OR FDO DIV PUBL ESl SC
BCO ESTADO OE STACATAAINASA

'JJ1':~it'4

32.73S..~o:,_gs 1

'

~

=-f-----J

>
r;;

8
"'z
>
tT1

~ .ú)38ts7~:~
i

; d=-j 8til
:

o,

li)

32.787.57:1.7~! o.00~4(l·Ji!,l l,~OS4~~~· ~
32.18:>- ~33.35
;
r
:

:
~4

i

~---1--------

32.601.157 1,00151724 32t56 629.84--

32.607.157 1.oos40g1 ~~

--·--,

32660.~i4G.OJ! 1/Jú1S1/?ti!

I

L

--,

-

I

! J3.04.97

-,ir.•·

3?_607.157 1 00634751 32.J14.1:J1 2~- 1,00~?-~
32.607.157 1,00522685 J2.a1o. 196,87

'

1 0:)622685'~!

-r----:

:j65,Tt1~õü7-::l5â?0: 1 (;1)70 1·8(611
32.307.157 1.00705866 32.~:n J19,a:::
--===-~

32.507.157 1,00118277 3:?.8-l-1

''
[;rr,

1~04.97

"'"·

~

2:

~
_,
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DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTO DAS LFTC

Valor ingressado em dólar

Valor efetivo em dólar

1°-29.304.589,02
2°- 322.291.465,88
3°-98.453.315,54
4°-572.133.659,93
5°-178.869.113,75
6° - 331.076.806,67

30.723.146,19
327.802.741.32
115.545.638,48
561.508.329,98
180.066.957,95
335.947.728,33

19/11/76- 12/12/78-

•

60.027.732,21

1/8/79 - 10/12/82 -

651.109.076,20

14/7/83-15/1/87-

"213.998.954,02

1517/87 - 2/1/91 -

1.133.641.989,91

16/4/91 - 1/12/92 -

358.936.071,70

1/9/95 - 3/6/96 -

667.024.535,00

------

a-

I

ESTAOOOES.A.NTA.CATAA.INA

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTO DAS LFTC

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

OJRETOR!A OE c::om ABIUOAOE GERAL· OCOG
GEROCIA DA DIVIDA PúBLICA. GEDIP
-

DATA

EMISSÃO

I

RESGATE

I

QUANTIDADE

EMITIDA

I

-

v

01.11.10
o1.12.1e

15.03.77

OUJ.4.7Q

nove
17._11._75

01.0682

121278,.....
ot.08.79
o3.on9
20.03.80
18.04.80
26.09.00
11)18.0'2.81
16.03.61
10.04.81
15.0-U1 1

297.035
2ee. 1e.c

B29.ol05
297.035

.Jll-1:2.A.,
01.11-81
01.09.&4
01.09 1!4
01.04.8-5
OL09.8-5
01.oe.as
01.07.85

2M.1M
562.181
662.1a1
1.1SOJXX)
1.128.432
8215.598
1-010500
100.000
2.100.000
50.CXXl

OUI$.86
01,08.85
15.0581 1 o1.12.B5

22.os.81
26.05.81
1s.oe.81
15,07.81

25.~.81

01,05.&8
1 01.03.86
01.Q.4.ee
I 01.02.86
' ,01,06.83

!

:01,10.&3
:01,01.87
15.10.82
!01.03.87
20,:10.!2
01103.87 I
21,:10.82. 01,04.87
2v.10.e.2
,o1.07.e7
-01;09.117 !
10.'12.82
'01.10.!7 '
1~-~!-~
Ot.osee
1!5.07.83
01.04.88
15.00.83 I 01.05.e&
15.09.83
ot.06.ee
17:10."! ~- 01.oo.ee
18:11.83
ot.oo.e&
27.12.83 ·
01.07.ee
15.02.84
01.07.88
1s;os.s.
01.0<4.&9
22,05.!4
01.04.89
09i08.84
Ot.o7.sa
1!5,08.84
01.07.!9
15;1o.&.c
ouo.ss
10112.8-4
01.03.88
11'12.e.c ' 01.03.ee
25107.115
01.06.89
30!o1 .as
ot.os.as
14:00.115
01.02.80
071.10.85
01.08.~
23,06.ee
01.07.e7
1

1

iJ

COO.COJI

11e.oo::~.oo:

1.i1&.366.1Xl0,00'

4.123.Me.SXI,OO~

i50.COJ 1
L133.o7& '
2.000.000 .

2.37•.

550.000

soo.ooo
B29.7ee
850.000
200.000 I
1100.000
227.052
300.01Xl 1
250.000 1
1

27CI.ooo
262.000'
233.410!
1.1&8.773 i

559M2
733.27!
400.ooo

1

200.000;'1
545.017:.

3.3CJ.I.983

.,., ..,;; ,.,.,.'
O.MO.tl90.000,00 I

.2.370.747.500,00

265.3ot2.~.~~

272.Q77.495,«
1506.211.000.00
1!15.752.785,-48
!532.517 .94:1,08

7~.572.01S.OO

152.583.000,00
1.843.508.(XX),OO
43.893.000,00

1ee.106.ooo.oo,

2.$47.735,13 ~

18.070.3!5.475,4.!5 ~

1.V18.&40.000,00 l
239.855.000.00 j

Ul1S.S40.~00!

-4.1Q7.482.SOO.oow
2.-438.127,500,00

<n

3...... 197.45433

I

;,

~-!'!"·_1()(J.Il<l<J.OO

15.1021_ 041,1! I

4.<067.424.~

1

1

1.:140.069.04 ,_
•-13-4.850.87,
1.-45i.S78,25 ·
1.111U43,70 .

1.57U1U71
1.W.573,02·
1.553.-478,88
7.317 .211l,08

10 1!00.472.473
27.0SO.B34.387.
14.771.37e.ooo,

2" • A TAXA OE FINANCIAMENTO DO PAPEL

18.~.512,33

10.<430.!530,21
12.857.073,03

t~.u~~·::~·~u

(l 555.830.115)

2.622.095.00
{2.167.000,00)
(64712.500.00)

{1.59-4.000.00)~

<6 21o.ooo.oo1,
(12.696 038.46)'
(3.638.000,00))
(34673JOO.oo)J
(20.59-4.COJ.OO)
70.386,000,00]
1

sa.!50i..c88:.eo.l

(406.935.851..26)
(44A14.0C'O,OO)

(1.282-CXXJ,OO)

(B4.011.500,oo~
526..000.00

(73.904.c<xl,oo

(451.79B.330.14ll

(29.531.21)~

(1.062.034.74)~
(19.959,93J;j

t7<.B73.4Dl
(a58.503,03 -i

(42.188,30~'~
(3MB31,36~~

(220.823.50)1
eoo.m,32
1 509.531.21
(1 937.-441,8
1
po6.884,6
(5.784,21
2.410,85/
(333.300.2

(274.057,03
(11674.284,71
r'_"11.074,39

(240.728.000,00)
(274.276.971.e!J
(34a.m.500.00J
(129.390.000.00)
(354.751.000.001
(225 961,944.88)

3.3-43.797 .ooo,oo

2.2,.1.1!50,eo,

(479.2•Looo.oo)

(199.260,97.
(321.207. 10

(235.!552,66

(375.535,BB
(391.266,15
,(«7.150,04
(146.895,26
(365.348,04

.
.
•g:
·1!3 \9t.-=~ l'--i,.(f
! + .:B3 ..;us}.-c
J 6 4:J.S. ~;1~}6.'
JS .1- i\. b '83, g
1 g . 366,4 &0, !

i
•,

,

;u.;u:;:~.o.:n.3·

2.59

;t,J;}(), d,WIJ'
4,62 Cfb.OI.l.J55,:J.
3,77 · i.-D1-9,JS~,:J
1

3.45,

;>

5,6-5

~

t-'

3

12.369.9B2.tn,52
33.858.!180.780,98

4.112.354,-15'
5.m.273,70 i

(1.509.469.899,5211
(6.60S02B.373,98JI

18.3e0.7S4.ooo.oo

2.ase.m.oe1

(3.!581.388.1XXl.OO),

(557 .648,60

11.!711.376.000,00

1.461,185,821
3.G38.278,10II
25.408.250,!1,

(2.222.B29.000.00j

(333.257,72

13.901 <-.-,,.-,_ n3.8<,
24,<3 9- SYS .SY9,Só
24.23 s .
os. s 'i
29.03 "-·'~9.0lõ,9;

{7.659.051..428,-«ll_

(961.58S,83

31,76

(73.BB3.569,37J,

r.;.330.40S,19

26.60

é OE! EMBOLSADA PELO ~SOURO 00 FORMA QLoeAL SEM ESPECIFICA'ç.l.o 00 LOTE OE TfTULOS

"'1
trl

~·-5:lr\.u;o,&~

2.302.083,41.

RELATIVO AO PAGAMENTO DA TUA

o

6,70 •· 9o<..,.s.~
MO 9.~ Sló -151'. ,& ~
10,01 9. ~Sl-999.%
"·" -<-~~9. o ,.
3 31
s.oo ~~-•:15·0'-1<
,31
13,65 3,, I I i. G q, 4:j.
15,731 'i. 1'- 1. o Sl.i, se
)5,00 3.o%.110,1'l26,63 3.60-;l.5n.~~

3.810.829.41
4.253.275,85

OESEM~ ~eNSAIS

0

17,07
6,03 !I- "'5, ,,,'!G

25.S42.10f5.&85~

ESTÂO COMPUTADOS OS

z
>

O

(423.365,78
(369.81B,32
(-4JS.eg7,eo

~

~

1 39
0 39s
ol3. 'i39.'?1'>!'
3

,(236.872,23

'I\

tj

0

2,37 I 'l ·''9·3'\b ,31
0,53
~ .J9J 9d-/,9q
(0,03) 11. '591 9~1{ JO
1,79, -a-...5.1=l:~ 'i,'
2.10 1>o.6o?>.oo

(1330.220.300,00)
(725.209.SOO.OO)I
(t.o75.105.133,00)1
(3,1i10Si1.382.0&6,58)_

351.850.101,20

:>
f:n

!2.20)11.f5- i~ ..z, l.Lil
2,32 u;'3,.l~9.o.1,, zJ

(363.362.000.00)

(50t.e25,03l
(1.036.997,86

z

4. 41 .1.. gs~ ,6!

t.ete.-191,201

{1.318.503,54~

>

2,4SI · 6 9.1-4 3. I g 0'.
6
1,66
5-13:J -636,5f
:
s.oot t5.G~J l!t
0
5 IS';
5,18: 9 lY~.39LJ
(3.65)• 33 k ~li. t )~:~i

2.012.1i13S,81.
1.8Sl..Ne,18 I
1.102.m.20.
8.71!5.719,621

/,\

DE FINANOtAMENiO DO PAPEL

M.813.23-4.83
8.938.1-t0,-49
1.00Q.:J4.4,!58
8.794:.7!56,62

33.~-833.92

.t.~.608.78

20.oee.a.u,B2

OBS: 1'. NA APIJRAÇÂO DO CUSTO TOTAL DO LANÇAMENTO DOS T1TULOS,

22.SPJ0.3-CO,eo

(602 582,59)
{854.273.59>
519.369,66
679.554,18
(132.936.80)
37.187,56:

4.04.280,85 ·
4.B3B.712.41
4.111<.575,00
1...aa.M4.33
8.500.198,70
1.658.939,22

31.774.15CXJ.t03~-40

1

uc.BB3,03
35.300.$44,$4
2.58QJl01,43'
e.02SI.023,1V.
4.484C ..00.18
16.511.887,95:

(16-155.239.33)
{24957802.ss>
2-4.306.500.00

10.10
s.43-.
10.00
(3.86)
{5.14)
1.46
to.ll)

2.7e!.-197.500,00

1.147.110e,j0·

I Rot.AGEM

-GJ/l
1 ç.I:H
'"i -'350./,, 'g

(411.168,18)

2.97!.3-le.ooo,oo
3.381.1137.401,112
3.833.368.500.00
1.293.810.000._00
o.3tt.B9t.ooo,oo
1.881.237,075:48

'-027.$$8,47

1

'-"'
5.73

(8.416.612,64)

3.1M7.373.ooo;oo
3.83CU13.800,00
-4.170.338.470100

t283.875,eo

7.858.547.000'

'7

..__,. ,,.,...,
a 697.1-48.40
g343_1.w.so
12.953.22$.50
12.5S1.014.55
9.2.CS.70tl,48
11.112.920,37
1.125.415,6-4
23.547.145,23
!5-49.524,34

:; . . . !
(133.980.000,00)

~-~.m.SXI,OO

4.Y51.054,11!

4.t10.nue
4.447.4«,27

2.423.135.500,00

277.7e!.B21.83

2.9Si.27!5.!51 !5,32
223.327.200,00
720.1J.42.eoJ,oo
418.218.00CI,OO'
· 1.75e.825.000,00;
2,-ew:.OM.V11,10 ~

8.7V7.1157,.uJ
18.5e7.20e,oe
10.154.473,111

3.117.1!52.700,00,
3.105.20-4.000,00'
3.095.231.337,00.
21.il2.7-45.179

24.11!5.!538.875

?---

1.~.580.361

2.M4.55e.ooo,oo

0.82

!f?J, 5.
s~S-._~~~.
.;~~.; :1o0 Cl
i9'1.-j -~Ji~

(31.530,40)

7.M2.391,M
4.2e3.M5,e7 I
t7.172 ..t65,2e [
23.15.871,81 ;
S:S.S7S.7i2,9e .
8.731.255.82,1

2.737.02o.ooo.oo
3.117.eae.o430,04
3.<064.011t.ooo,oo
1.1!4.520.000.00
5.11M940ooo,oo
1.8.5!5.275.130,eo I

3.81
3.56

(432.545.101
(249.478,72)

9LZS9..312.9fl

EM%

(1-19.564,70)
(144.287.""1

(411.-471,66)

·~~-~~

I

001..AR

(7.134.831.351
{5002.048.32)

2.1ee..... 83

1.1so.ooo

(1.803.002.451
(t.7eo.9n, 121

EM

3.662.92a,66

34.442.3-41 ,!51 i

I

4.297.213.11
4. 10UB3.69

EM~NA.OONAL

9285.583,92

179.1196.ooo.oo

100.()()j

51.002.1104.00
5t.7SO.IID1, 12

DIFERENÇA

LANÇAMENTO

51H11.232,12

2.918.577.478,$4
219.891,200,00
eas.369.7oo.oo
3SI7.622.000,00
1.829.21 UXXl,OO :

I!OO,D:XI

EM OOLAR ·

DiFERENÇA

LANÇAMENTO

153.185.706.75
512.226.397,15

1.~.32
a.2'G-4.56S.eo
a.480.470,1il0
13..tn,SGe.15
• 13.230.eeti,OO
8.113.771,88
11.150.107,Q3
1.095.884,44
22.485.110,49
!52e.ee.4,41
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

O SR: PRESiDENTE (Geraldo Melo) -O expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O Projeto de Resolução n• 54, de 1997, resultante de parecer lido anteriormente, ficará perante a Mesa, durante cinco dias úteis, a fim de receber emendas,
nos termos do art. 235, 11, "f', do Regimento Interno,
combinado com o art. 4" da Resolução n• 37, de
1995, do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presidência recebeu o Aviso n• 193, de 1997, de 18 do
corrente, do Presidente do Tribunal de Contas da
União, encaminhando cópia da Decisão n• 182, de
1997, adotada pelo referido Tribunal, na Sessão Ordinária do Plenário de 16 de abril do corrente ano,
bem como dos respectivos Relatório e Voto que a
fundamentam, referente á aquisição, pela Companhia Vale do Rio Doce, das ações dos controladores
·
da Urucum Mineração S/A.
O expediente será anexado ao processado do
Projeto de Decreto Legislativo n• 114, de 1996, que
vai á Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e encaminhado, em cópia, á Comissão de Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Oficio
n• S/36, de 1997 (n" 1.097/97, na origem), encaminhando, lias termos da Resolução n• 69, de 1995,
manifestação daquele Órgão relativa à solicitação do
Governo de Estado do Rio Grande do Sul, para que
possa emitir letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul - LFTRS, cujos recursos
serao destinados ao giro da divida mobiliária, vencfvel no primeiro semestre de 1997.
A matéria vai à Comissão de Assuntos EconOmicos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Oficio
n• 1.096/97, de 28 do corrente, através do qual encaminha ao Senado a relação das operações-de Antecipação de Receita Orçamentária (ARO) analisadas no niês de março de 1997. (Diversos n• 24, de
1997)
Comunica, ainda, que houve o indeferimento
de uma operação da espécie no referido perlodo.
O expediente vai à Comissão de Assuntos
EconOmicos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Resolução n• 49, de 1997, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera os
dispositivos do Regimento Interno (Resolução n• 93,
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de 1970, e alterações posteriores) que tratam da
·adoção do regime de urgência para proposições.
Ao projeto nM foram oferecidas emendas.
A matéria vai á Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para ser anexada ao Projeto de
Resolução n• 66, de 1995, de conformidade com a
decisão em sessão de 10 de março de 1995.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esgo.tou-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• 55, de 1966, de
autoria do Senador Casildo Maldaner, que altera o §
3" do art. 20 da Lei n• 8.742, de 07/12/93;
- Projeto de Lei do Senado n• 64, de 1996, de
autoria do Senador Ney Suassuna, que restringe a
venda de esteróides ou peptldeos anabolizantes e
dá outras providências; e
- Projeto de Leida Senado n• 77, de 1996, de
autoria da Senadora Emília Fernandes, que dispOe
sobre a produção, a utilização e a comercialização
no território brasileiro de substancias qufmicas do
grupo dos clorofluorocarbonos (CFC).
As matérias foram aprovadas em apreciação
conclusiva pela Comissão de Assuntos Sociais.
Os projetas vão à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro
Miranda. (Pausa.)
Concedo a palavra à Senadora Emilia Fernandes, por cessão do Senador Jefferson Péres, que desfaz a cessão e a quem concedo a palavra. (Pausa.)
S. Ex" declina da palavra.
Concedo a palavra ao Senador Coutinho Jorge, por 20 minutos.
·
O SR. COUTINHO JORGE (PSDB-PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, SrAs e Srs. Senadores, como é do
conhecimento geral, a nossa AmazOnia é um grande
celeiro de recursos naturais renováveis e não renováveis de rios, florestas, solo, biodiversidade excepcional e, sobretudo, recursos minerais. Sobre este
último aspecto, eu gostaria de centrar o meu nronunciamento na tarde d_E!hoje.
O meu Estado abriga dois grandes projetas na
área mineral: o Projeto do Complexo de Ferro do
Carajás e o Projeto de Alumfnio - Alumina -, em
Barcarena, no Pará, o que é um privilé;;io para os
dois Estados.
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Na quinta-feira passada, porém, foi assinado,
põe uma contradição: o desemprt!go a medio e longo prazo, que deverá ser superado.
em Belém, um protocolo da mais alta importancia,
em que se define a implantação de um dos maiores
Comparando o nosso Brasil com palses desenprojetos minerais do Brasil e da América Latina, que
volvidos da Europa, por exemplo, podemos constaé o Projeto Salobo Metais, destinado à exploração
tar que - isto foi tratado em recente reuniao da
Uniao Européia e o Parlamento Latino-Americano,
de cobre na AmazOnia e, particularmente, no meu
que discutiu a problemática do desemprego mundial
Estado, no Municipio de Marabá.
Trata-se de um projeto que envolve a Campa-o Brasil tem uma taxa de desemprego de 5,5% da
sua População Economicamente Ativa. Os euronhia Vale do Rio Doce com um terço de participação; a empresa sul-africana, a Anglo American Corpeus, particularmente os alemaes, os franceses, os
poration e outras empresas multinacionais, permitinespanhóis, enfim, a Europa desenvolvida tem desemprego na faixa de 20% da PEA. Aqui, do lado, a
do que ali seja implantado um projeto da ordem de
US$1,5 bilhao, a começar ainda no exercicio de 97.
própria Argentina tem 13%. Eu já havia falado isso
nesta Casa. Chegaram a me dizer: "Senador, a EuAssinaram o Protocolo o Presidente da Salobo, o
Governador Almir Gabriel e o Diretor da Vale do Rio
ropa vai passar por uma fase diflcil, vamos ter gera_____ções__que se formarao nas universidades e jamais
Doce.
Mas é importante relembrar alguns aspectos
obterao emprego." Portanto, 5,5% de desemprego
significativos, técnicos e econOmicos desse fantástino Brasil é algo excepcional, considerando-se as poco projeto. A jazida de cobre está situada nas vertencialidades de investimentos. A Europa está matentes do rio Tacaiúna, a 77Km da mina de ferro dos
dura, o seu processo de desenvolvimento está crisCarajás, no interior da Floresta Nacional de ltapiratalizado. O Brasil, ao contrário, está na fase do arranque, do take off, do desenvolvimento. Portanto,
pé-Aquiri, no municipio de Marabá, sul do Pará.
A reserva geológica foi reavaliada e está esti5,5%, 6%, 7% nao é nada na realidade de hoje, da
globalização e do avanço tecnológico.
mada em 1, 9 bilhao de toneladas de minério com
Ora, esses dados nos tranqOilizaram e mostrateor médio de 0,65% de cobre, 0,38 gramas por to-·
ram que o Brasil está no caminho certo, que a açao
nelada de ouro, contendo ainda prata, o que coloca
dos Governadores nos Estados está na direçao das
e§lla reserva como um dos maiores depósitos atualmente conhecidos em escala mundial.
atividades produtivas que geram emprego. Foi assim
O perfil do projeto integrado, denominado Caso
que o Governador de Minas Gerais, estimulando a
Bá:sico, está l:lStruturado para uma produção de 525
Fiat, gerou incentivos fiscais de 30% do total de ir.mil toneladas por ano de concentrado de cobre, convestimenta. O Rio de Janeiro chegou a 50% de estlteildo 220 mil toneladas de cobre metálico, oito tonemulos fiscais ao investimento da Volkswagen, que
instalou grande indústria nessa cidade. O Governa!adas de ouro e 37 toneladas de prata, além de 220
dor do Rio Grande do Sul luta para que empresas
mil toneladas de subproduto, o ácido sulfúrico, gerando um faturamento médio anual de US$550 miautomobillsticas implantem suas fábricas nesse Eslhões. O projeto tem uma vida útil de 33 anos, com
tado, gerando beneficias excepcionais.
Lembro que, enquanto esses projetas sao da
investimento inicial estimado em US$1,5 bilhao, geordem de U$300 milhões, U$400 milhões, o projeto
rando cerca de 10 mil empregos diretos e lndiretos.
Esse estudo foi estruturado e conduzido para
a que me refiro, esse que está sendo implantado na
AmazOnia e no Pará, é da ordem de U$1 ,5 bilhao e
conseguirmos um projeto integrado de mineração a
céu aberto, compreendendo a lavra, a concentração
gera 10 mil empregos diretos e indiretos numa prido cobre, a implantação da usina metalúrgica para a
meira etapa.
produção de cobre catado, tendo como subprodutos
Ressaltamos o papel equilibrado, inteligente do
o ouro, a prata e o ácido sulfúrico. No Municlpio de
Governador Almir Gabriel, que negociou incentivos
fiscais - o ICMS, isenção do IPTU e do ISS, apoiaParauapebas, ao lado de Carajás, próximo à mina,
será implantado o programa de produçao, extração
menta para a infra-estrutura f!sica das rodovias. No
e a concentração do cobre.
entanto, o investimento que o Governo fez na geraçao de incentivos nao foi mais do que 6%, enquanto
Lembro que, mesmo com esses dados fantástique Rio de Janeiro, sao Paulo e Minas Gerais ultracos de grandeza de US$1,5 bilhao -vale muito mais
do que cinco indústrias automobillsticas que se impassavam esse lndice, chegando a 30% e 50% do
total de investimento. Mas, ainda assim, foi um granplantam no Brasil -, existe a chamada globalização.
Esse processo, somado ao avanço tecnológico, imde negócio que o Governador Almir Gabriel, de for-
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ma inteligente, silenciosa, conseguiu em favor da
Amazônia, em favor do Pará, não temos dúvida nenhuma.
Esse projeto, pela sua grandeza, traz impactos,
efeitos importa_nte~6'6 o Brasil. Além de ser implantado no Municlpio de Marabá, pólo de desenvolvimento para essa região, o projeto, entre outros
efeitos positivos, vai reduzir a evasão de divisas. O
Brasil importa cobre do Chile e da Bollvia no total de
170 toneladas. Com a implantação do projeto, podem-se produzir 220 mil toneladas. Trata-se, portanto, de grande modifie<~ção que vai melhorar a balança de pagamentos e particularmente a balança comercial do Brasil. Dessa forma, o nosso Pais terá
condições de explorar um mineral estratégico e fundamental, o cobre, e ainda, repito, vai gerar emprego e renda.
Outro importante aspecto é o efeito multiplicador desse projeto, nossos caros Srs. Senadores. A
produção de cobre metálico, a implantação da metalurgia em Marabá gerará subprodutos como o ouro,
a prata e particularmente o ácido sulfúrico, importantissimo para a indústria de fertilizantes.
Portanto, esse projeto de US$1 ,5 bilhao é também indutor de outros, pois gera subprodutos. Em
decorrência, novos empregos e novos tributos haverão de vir. Verifica-se, por isso, a lógica desse proje- .
to.
Antes de conceder a palavra ao Senador Jefíerson Pén:.., ~mbro que essa proposta é produto
de uma decisão, de um desenho estratégico que o
Governo Federal tem feito em relação à Amazônia.
Só no meu Estadõ,visando a geração de emprego e
renda, o Governo Federal estimulou a implantação
de um grande projeto, mediante o qual se pretende
energizar todo o Estado, toda a TransamazOnica,
toda Santarém-Cuiaq_á através do grande linhão da
hidrelétrica de Tucll~rür. Isso há 15 anos vem sendo
prometido pelo Governo Federal.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ainda há a iniciativa inovadora do gás de urucum do Estado do
Amazonas e do Solimões, que vai beneficiar grandemente Manaus, Rondônia e a margem esquerda do
meu Estado e vai gerar o progresso e o desenvolvimento dessa área. Ao lado disso, o Governo de Fernando Henrique Cardoso recentemente promoveu a
complementação do grande projeto da Albrás/Aiunorte, produtora de aluminio, insumo que o Brasil
importava.
Agora, o Governo Federal tomou a importante
decisão de implantar esse projeto de cobre, que tornará o Brasil auto-suficiente - projeto fantástico, de
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US$1,5 bilhão -, na Amazónia, meu Estado. Isso
mostra um desenho da decisão correta do Governo
Federal e do Governo Estadual, que; de mão dadas,
trabalhando em tavor do desenvolvimento daquela
Região de forma equilibrada e coerente, propiciarão
a geração de emprego, renda e desenvolvimento
para toda aquela área.
O Sr. Jefferson Péres - Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. COUTINHO JORGE - Ouço com muita
alegria o nobre Senador Jefferson Péres.
O Sr. Jefferson Péres - Senador Coutinho
J'Jrge, eu o ouvia e pensava que, há cerca de vinte
dias, o Presidente da República esteve na Amazônia
Ocidental, inaugurando o terminal graneleiro de ltacoatiara, que vai permitir a explor<;~ção da hidrovia do
Madeira e o escoamento da produção de soja do noroeste de Mato Grosso. Esteve em Boa Vista, firmando acordo com a Venezuela para a extensão da
linha de transmissão de Guri, que vai resolver o problema de geração de eletricidade de todo o Estado
de Roraima. Hoje, o Presidente da Petrobrás estará
em Manaus, anunciando a triplicação da Refinaria
de Petróleo de Manaus, que abastecerá todo o Norte do Pais, e a próxima implantação do complexo
que vai explorar o gás de urucum e resolver o problema de energia elétrica de Manaus por muitos
anos. V. Ex- está anunciando, primeiro, 11 extensão
do linhão de Tucurul, que vai resolver o problema de
eletricidade de boa parte do sul do Estado do Pará,
e, agora, do projeto Salobo, complexo minero-metalúrgico, da ordem de US$1,5 bilhão, que vai gerar,
direta e indiretamente, dez mil empregos. Estava
pensando, Senador Coutinho Jorge: como é que se
pode acusar o Governo Federal de estar apenas cuidando do Real e de não estar fazendo coisa alguma? E como é que se pode ser pessimista com relação a este Pais chamado Brasil? Era o que tinha a
dizer.
O SR. COUTINHO JORGE -Agradeço o aparte de V. Ex-. Permita-me lembrar-lhe, Senador Jefferson Péres, que o Presidente Fernando Henrique
Cardoso, ao tomar essas decisões importantes que
V. Ex- alinhou, redefiniu a matriz energética da Amazônia, incorporando a variável gás natural de urucum, que beneficiará quatro Estados, inclusive o

meu.
A ampliação da hidrelétrica, em seu grande linhão da trama oeste, e, sobretudo, já definindo a duplicação futura da hidrelétríca de Tucurui, que passará de quatro para oito milhões de quilowatts, envolve interesses de vários Estados. A compra de
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energia excedente de outros pafses, como Venezuela, resolve, definitivamente, a matriz energética da
Amazónia.
Teremos, daqui para a frente, energia suficiente para deslanchar o processo de desenvolvimento,
independentemente dos projetas a que V. Ex" se referiu, da duplicação da refinaria, da implantação de
um terminal. Tudo isso mostra decisões equilibradas, coerentes, definindo todo um processo de desenvolvimento para a Amazónia.
Terlamos horas para discutir e apresentaressas decisões que estao sendo tomadas, mas, agradecendo o aparte de V. Ex", que enriquece o meu
pronunciamento, já estou concluindo.
Quero lembrar que esse projeto de implantação do Salobo Metais no meu Estado, com a indústria de cobre, no valor estimado de US$1,5 bilhão,
promoverá a geração de impactos da mais alta relevância para a Amazónia, além de empregos. Haverá
uma influência positiva na balança de pagamento,
porque deixarfamos de importar cobre; haverá a
criação de muitas indústrias utilitárias de cobre, prata e ouro, que sao subprodutos desse processo,
além do próprio ácido sulfúrico, a que me referi, importante para a indústria de fertilizantes.
Qualquer governo, no mundo, em face da globalizaçao e da realidade atual, não pode atuar no
setor produtivo de forma direta. Ao contrário, deve
estimular investimentos que criem precondições;
de'lc ser :.:;;. Estado indutor, normatizador, deixando
que a atividade produtiva seja desenvolvida pelo setor privado.
O papel do Governo é estimular e não esquecer nunca que o advento das máquinas durante a
Revolução Industrial gerou desempregos, sim, gerou
quebradeiras em várias empresas, mas o mundo se
readaptou ao novo modelo económico. E o que estamos fazendo agora é uma readaptação do papel do
governo, do papel do Estado no processo de desenvolvimento de cada nação, diante do novo modelo
de globalização e do grande avanço tecnológico.
Não temos dúvida alguma de que mudanças
importantes estao vindo para o mundo. No Brasil, na
Amazónia, o Projeto Salobo reflete uma inteligente
negociação dos Governos Federal, Estadual e do
setor privado que trará benef!cios excepcionais para
o meu Estado e para o Pais.
Portanto, não poderia deixar de ressaltar a importância e a oportunidade da assinatura, na semana passada, no Pará, desse protocolo que vai mudar
a história desse Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1o Secretário em exerci cio, Senador Jefferson Pére.s.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N° 293, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art 218 do Regimento Interno e de acordo com as tradições da
Casa, as seguintes homenagens de pesar pelo falecimento do Elpfdio ·Reis, Presidente da Academia
Sul Matogrossense de Letras.
a) inserção em ata de um voto de profundo pesar;
b) apresentação de condolências à famflia e ao
Estado de Mato Grosso do Sul e à Academia.
Sala das Sessões, 24 de abril de 1997. - RamezTebet.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Este requerimento depende de votação, em cujo encaminhamento poderão fazer uso da palavra os Srs. Senadores que o desejarem.
Para encaminhar a votação, concedo a palavra
ao nobre Senador Ramez Tebet
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para encaminhar a votação. Sem revisao do orador.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é com profundo pesar que, representando o meu Estado, Mato Grosso
do Sul, pretendo registrar nos Anais desta Casa o
falecimento do escritor Elpldio Reilõ.
Elpldio Reis, que gozava de profunda estima
na sociedade sul-mato-grossense, faleceu no dia 27
deste mês, no Rio de Janeiro, onde estava internado. O seu corpo foi trasladado para a capital do meu
Estado e repousa no Cemitério das Primaveras,
onde recebeu as mais sentidas e comovidas homenagens da população e da sociedade do Estado de
Mato Grosso do Sul.
Elpldio Reis nasceu na cidade de Ponta Pora, na fronteira do meu Estado com o
Paraguai, em 1920. Era homem de ampla
formação humanista, a qual permitiu-lhe
exercer os mais diversos cargos e funções.
Entre eles, destaco para a Casa que foi Direter Superintendente do jornal Tribuna da
Imprensa, no Rio de Janeiro; foi Diretor Estadual da Legião Brasileira de Assistência
da Bahia; foi Diretor Técnico e Professor da
Escola de Serviço Social da Pontiflcia Universidade Católica no Rio de Janeiro,
(PUCIRJ); conselheiro da Fundação Darcy
Vargas; advogado da Empresa Brasileira de
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Filmes (Embrafilmes); diretor do Serviço de
ca. Refiro-me ao Programa Nacional do Alcoo1, que
Censura e Relações Públicas do Governo
é motivo de orgulho e também de preocupação de
Federal; presidente da Associação Brasileira
todos os brasileiros.
Criado em 1975, o Proálcool tinha como objetido Serviço Social (ABS5-RJ) e consultor jurldico da Companhia União de Seguros l3e:__.._,.. -vo principal a substituição de derivados de petróleo
rais, entre outros.
por um combustlvel alternativo, produzido internamente, que diminulsse a dependência· externa na
No Mato Grosso do Sul, sempre atuou
como escritor e procurou resgatar a cultura
área de petróleo. Tratava-se de urna questão estrae a história do Estado. Como presidente da
tégica e econOmica, tendo em vista o peso que as
Academia Sul-Mato-Grossense de Letras,
importações de petróleo exerciam sobre o déficit da
procurou divulgar as obras regionais particibalança comercial. Em termos de substituição de gapando de debates nas escolas de segundo
solina em larga escala, o Proálcool foi um retumbangrau, pelas quais tinha grande apreço, pois
te sucesso. Basta dizer que, nesta safra 96/97, todepositava muita esperança na juventude do
ram produzidos 14,2 bilhões de litros de álcool, o
meu Estatilo.
que permitiu a substituição de 240 mil barris de gaAos 28 anos de idade já publicava o seu prisolina por dia, que faz do Brasil o pioneiro e a mais
importante referência mundial no dt;!seny-olvimento
meiro livro, "Serviço Social e Evasao Escolar'', em
1948. Entre as suas obras publicadas destacam-se:
bem-sucedido de um programa de produção e uso
"Tempo de Saudade - poesia e prosa"; O Cavalo
intensivo do álcool como combustlvel alternativo.
Preto" -contos; "Eu por ai..." -crOnicas; "MoralizeCom o álcool combustrvel foram gerados 770
sei" - roteiros cinematográficos; "Os Treze Pontos
mil novos empregos no campo, nas áreas agrlcola e
industrial, transformando a produção e o processade Hélio Serejo" -biografia; "Ponta Pora - Polca,
mento da cana-de-açúcar numa das atividades que
Churrasco e Chimarrão - generalidades regionais",
mais empregam mão-de-obra neste Pais. Ressaltee inúmeras outras obras.
se que todo o setor de petróleo emprega pouco mais
Eipidio Reis sempre atuou em defesa da cultura, sempre esteve a serviço da literatura regional e
de 50 mil e a indústria autómobillstíca, 120 mil. Reado Pais. Além da publicação de livros, escreveu
firmo que o Proálcool emprega 770 mil pessoas. Os
mais de urna centena-de artigos-e era co1abora00F
empregos ligados--à-produção de·álcool requerem
asslduo do principal jornal do meu Estado, O Coruma qualificação média inferior à de outros setores
r:elo do Estado Atuou, como disse, na Academia
industriais. No entanto, são empregos capazes de
Sul-Mato-Grossense de Letras e faleceu quando esabsorver, exatamente o tipo de mão-de-obra mais
tava exercendo a Presidência da referida entidade.
abundante no Brasil, permitindo a inserção de um
Por todos esses- titules e por outros mais, Sr.
grande contingente de trabalhadores à força formal
Presidente, sr-s e Srs. Senadores, acredito merecer
do trabalho.
ele esta justa e merecida homenagem.
A geração de empregos figados ao álcool tem
Muito obrigado.
diminuldo a tensão no campo, contribuindo para miO SR. _PRESIDENTE (Geraldo Melo) - De:
nimizar o êxodo rural e, em conseqOência, a necessidade de investimentos públicos na cara infra-estruacordo com o disposto no inciso III, do art 215, do·
tura urbana.
Regimento Interno, passa-se à votação da matéria.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
Sem terem sido projetados com tal objetivo, a
permanecer sentados.(Pausa.)
produção e o uso intensivo de álcool no Brasil foram
um enorme sucesso em termos ambientais. A mistuAprovado.
ra de 22% de álcool anidro na gasolina permitiu a
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Por persubstituiçao integral do venenoso aditivo chumbo-temuta com o Senador Lauro Campos, concedo a patra-etila, usado anteriormente como elevador de oelavra ao nobre Senador lris Rezende.
tanagem. Esse aditivo, responsável pelo satumismo
S. EJcA dispõe de vinte minutos.
- que é uma degeneração do flgado e do cérebro -,
O SR. IRIS REZENDE (PMDB-GO. Pronuncia
ataca principalmente crianças de até seis anos de
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
idade, comprometendo de forma permanente o seu
Presidente, sr-s e srs. Senadores, oompareço a
desempenho profissional no futuro, e sua saúde,
esta tribuna para tratar de urna das maiores conquistendo sido, por esse motivo, objeto de programas intas já alcançadas pelo nosso Pais na área energétitensivos de substituição nos EUA e em vários palses
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dõ Europa. O desenvolvimento do álcool no Brasil
petróleQ e derivados -·um valor4i.Je cresce todos os
transformou-nos em pioneiros na eliminação do uso
anos em US$2 bilhões,
investimen-_
do chumbo.
- tos sejam necessários, simplesmente pelo caráter
O álcool, usado _em _mist!Jfil ~m a gasolina e
renovável da produção de álcool. A mesma impor~ll_C:ia_e_stratégica e econOmica que motivou-a-cria=
como cornbustrvel único na forma de_$1ççÇ>I hiqrJ3!a:
do carburante, reduziu em 30 a 40% as emissOes
_çao ao 1-'roálcool,_ e111_1 \:ii:>, JUStltlca a sua manutenÇão e expanSão. nos dias d-e ho]e~
esta mós
veiculares de rnonóxido de carbono (CO), hidrocargastando US$6,5 bilhõespor ano com importaÇões
bonetos (HC) e óxidos de nitrogénio (NOX), todos
de petróleo e derivados, apesar de todos os esforelementos de controle de ernissOes em grandes ciços-e a competênCia internadi:irialmeritereconhecl:
dades, tendo em vista o _seu alto poder poluidor.
da da Petrobrás, na exploração de petróleo em
O álcool é também neutro em emissoes totais
aguas prorunaas. ---- --------- ----- - - - --de carbono, passando a ter uma importância cres·O setor sucro-alcooleiro nacional é um dos secente a partir da assinatura da convenção sobre mutores que maior impacto positivo tem trazido às condanças climáticas, e da Agenda 21, por ocasião da
tas externas nacionais: o álcool permite a economia
Convenção do Clima, realizada no Rio de Janeiro,
em 1992.
c anual de US$2 bilhO~s em ifT1!)0rla_çlles de petróleo
e derivados, e o açúcar exporta"do gera outros
O Brasil conseguiu, através da contribuição
US$1 ,5 bilhão em divisas, somando US$3,5 bilhoes
inestimável da Petrobrás, criar uma rede de distribui- ·
por ano de contribuição positiva às contas nacionais.
ção de combustlvel alternativo em mais de 25 mil
- Com a perspectiva eada vez mais provável de
postos de revenda, espalhados por todo o Pais.
Esse fato, isoladamente, já é suficiente para causar
um novo clloque de petróleo, que deverá elevar o
preço da energia fóssil a nlveis mais elevados, e de
surpresa a todos aqueles que defenderam o desenforma permanente, dentro de poucCis anos, a manuvolvimento de programas similares em outros paitenção da produção e do uso intensivos de álcool no
ses. Cito o caso do Governador do estado norteBrasil é uma qúestão-de racionalidade. Mas, antes
americano de Wisconsin, o Sr. Tommy Thompson,
disso, é uma questão de honra nacional. O Brasil
que é um dos lideres da "Coalizão de Governadores
não pode abrir mão dessa enorme conquista quando
Pró-etanor', que engloba 21 governadores dos Estapalses como os EUA, a França e a Suécia descm:o!
dos Unidos da América, inclusive o Sr. Bill Clinton, enquanto foi governador de Arkansas.
vem esforços tão intensos para aproveitar a experiência brasifeira.-·O Sr. Tommy Thompson, que visitou esta Casa
no último dia 19 de março, declarou estar extremaTodas essas conquistas, de uma forma ou de
outra, reconhecida~ por sucessivos governos, inclumente impressionado com o sucesso atingido pelo
sive o atual, não têm sido suficientes para que teBrasil na produção de álcool, e sua distribuição a nlvel nacional, tendo em vista que, nos Estados Uninham sido criadas condiçoes de sustentação permados, embora muitos esforços estejam sendo desennente do álcool em relação à gasolina, num cenário
de livre mercado.
volvidos, e a produção de álcool já atinja 5,1 bilhoes
de litros por ano, o álcool como combustrvel único
Embora o álcool apresente uma série de vantapara uso em veicules é encontrado em apenas 44
gens em termos sociais, ambientais e macnoeconOpostos de revenda.
micos, essas vantagens são raramente transformaO uso do álcool de biomassa no Brasil não foi
das em créditos, via preço, que induzam os consumidores a preferir esse combustrvel. O álcool desenuma inovação introduzida somente após o primeiro
choque do petróleo. O álcool é misturado à gasolina
volveu-se no Brasil enquanto houve uma intervenem nosso Pais desde 1939, em proporções variação do Governo na politica de preços dos combustfdas, dependendo da disponibilidade interna e da neveis, que o viabilizou frente à gasolina. Embora vácessidade de substituição de gasolina na época. O
rios estudos realizados no Brasil e no exterior comProálcool expandiu o que já vinha sendo feito e proprovem que o álcool já compete com o petróleo e a
curou criar bases sólidas para uma substituição pergasolina em termos puramente econOmicos, em termanente.
mos empresariais, o álcool ainda não compete com
a gasolina, a preços de mercado.
A contribuição do álcool para o balanço de pagamentos tem sido impressionante. Desde 1975, o
A medida que caminhamos em direção à intrOálcool permitiu a economia de US$33,1 bilhoes em
dução crescente de condiçOes mais livres no mercadivisas, que o Pais teria gasto com a importação de
- __cj{)__dE! _<::CJmbustrveis, é fundamental que sejam cria-

sem q-ue novos
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dos mecanismos automáticos, diretos e transparentes de viabilização do álcool em relação à gasolina.
Esses mecanismos não significam necessariamente
que o atual preço da gasolina teria que ser elevado
acima dos nlveis atuais, mas implicariam, sim, na manutenção de uma capacidade mlnima do Governo de influenciar na formação dos preços relativos
de combustrveis, num cenário de livre mercado.
Basta ao Brasil aproveitar a experiência da maioria
dos palses industrializados, onde o mercado de
combustrveis é liberado.
Como o modelo na área de combustlveis do
Brasil foi sempre de intervenção maciça nas áreas
de planejamento e preços, é dificil à burocracia governamental imaginar como deverá ser a nova intervenção: a transformação da antiga intervenção elefantina em uma nova intervenção, ágil como um tigre.
O Proálcool vai sobreviver no Brasil quando for
resolvida a questão de como o Governo vai intervir
na formação de preços dos combustiveis, uma vez
liberados esses mercados. E parece-nos que esse é
um problema relativamente pequeno, comparado à .
dimensão e à importância daquilo que, em troca,
será preservado, tanto em álcool, quanto em petró-

leo.
A reserva tecnológica acumulada no Brasil,
com a experiência de mais de 20 anos de Proálcool,
é preciosa, tanto na área da biotecnologia, como na
de transformaçãc industrial e na de engenharia automotiva. Há perspectivas animadoras para o seu
aproveitamento em outros palses.
O mérito que este Governo retém por introduzir
regras de mercado na área de combustrveis traz
consigo a responsabilidade de criar condições de
sustentabilidade para atividades estratégicas como o
álcool combustrvel de biomassa.
O Estado de Goiás tem na produção sucro-alcooleira uma significativa parcela de sua economia. ,
Temos 14 usinas produtoras que forneceram, no
ano passado, 368 milhões de litros de álcool e 4,5
milhões de sacas de açúcar de 50 quilos. O setor
proporciona 16 mil empregos diretos e indiretos,
sendo que, só na área agrlcola, estão ocupados
12,5 mil lavradores. Portanto, sei avaliar a importância económica e social desta atividade.
O Sr. Ney Suassuna - V. EJcA me permite um
aparte?
O SR. IRIS REZENDE -Com muito prazer.
O Sr. Ney Suassuna -Senador Iris Rezende,
V. EJcA está coberto de razão, se o Governo não tiver
cuidado, primeiro, vamos ter problema no Nordeste
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e no Centro-Oeste, em concorrência com sao PaulO,
e, depois, provavelmente, em relação ao exterior
com os produtores do Sul e do Sudeste. Isso trará
muito desemprego. É preciso que o Governo esteja
atento e-que seja bem feita a regra, de forma que
continuemos com o. ho~TlellJ.tfebalhando no campo e
produzindo para o bem do Brasil, seja para uso nosso, seja para exportação. Solidário com o discurso
de V. Ex", parabenizo-o. Muito obrigado.
O SR. IRIS REZENDE - Muito obrigado, Senador Ney Suassuna, pelo aparte de V. Ex".
Espero que o Governo compreenda a nossa
preocupação de, nesta tarde, trazer a debate essa
questão, porque já estamos com o exemplo à nossa
frente. Durante alguns anos, não o atual Governo,
mas o Governo da República se esqueceu, colocou
em segundo, terceiro ou quarto plano de suas preocupações a produção de.energia hidrelétrica. Muitas
usinas hidrelétricas ficaram paralisadas. E tivemos,
na semana próxima passada, o primeiro grande
black out. Ninguém sabe o que será de nós dentro
de poúcos meses, justamente pela falta de atenção
e de preocupação de Governos com a área de produção de energia.
Estamos preocupados com o Proácool. Estamos buscando do Governo uma atenção especial
para essa área, a fim de que, se, porventura, for inviabilizado o Proálcool, não fiquemos aqui a chorar a
perda desse grande veio da nossa economia, dessa
área que tem oferecido, como eu disse, emprego
para 770 mil trabalhadores. Isso é muitas vezes
mais do que oferecem as fábricas de automóveis,
muito mais do que oferecem outras áreas da nossa
-economia.
Basta que o Governo dispense uma atenção
ao Proálcool para que ele resista a essas dificuldades vividas e o Brasil continue encontrando, na produção do álcool, uma g"ª-ri.Pe ferramenta para a defesa de suas divisas, para a nossa economia em relação ao mercado internacional.
Conclamo, pois, o Governo, Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, a estudar como funcionam os
mercados de combustrveis de pafses de economia
de mercado, para que, da mesma forma que eles,
com muito menores vantagens comparativas, criaram condições de sustentação de longo prazo, sejam estabelecidas regras em nosso Pais que permitam o convivia salutar e competitivo do álcool com
os derivados de petróleo.
Se isso for feito, o Governo terá resolvido um
dos seus maiores problemas e, ao mesmo tempo,
encontrado eficaz solução para os problemas de
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emprego, geração interna de renda e preservação
do meio ambiente.
Termino as minhas palavras, agradecendo ao
Senador Laura Campos a gentileza que teve de permutar o horário para que eu pronunciasse este discurso.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Abdias Nascimento.
S. Ex- dispõe de 20 minutos.
O SR. ABDIAS NASCIMENTO (Bioco-PDTRJ. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
S~s e Srs. Senadores, sob a proteção de Olorum,
ocupo esta tribuna.
Formada pelas contribuições de diferentes grupos humanos, que para cá trouxeram suas tecnologias, seus hábitos, suas religiões, suas maneiras de
ser e de estar no mundo, a cultura brasileira é, por
isso mesmo, uma das mais ricas do planeta, dotada
de uma versatilidade e de uma flexibilidade absolutamente invejáveis num mundo em processo de rápida e ininterrupta transformação. Assim, além de extraordinariamente fértil, a cultura brasileira tem produzido uma infinidade de artistas de excepcional
qualidade, não apenas na música e na dança, que o
mundo inteiro já aprendeu a respeitar, mas igualmente na literatura, no cinema e no teatro. No caso
dessas formas de expressão, contudo, um dos grandes obstáculos ao reconhecimento de nossos valorestem sido exatamente a Llngua Portuguesa, pouco conhecida além das fronteiras dos pafses em que
constitui o idioma oficial.
Nos últimos anos, porém, temos assistido com
satisfação à quebra parcial dessas barreiras, com a
consagração no e><terior dos trabalhos de alguns de
nossos artistas e intelectuais mais talentosos. É o
caso do grande sucesso que vem obtendo a montagem, num teatro de Los Angeles, da peça "Vestido
de Noiva", obra-prima daquele que é, a nosso ver, o
maior dramaturgo brasileiro de todos os tempos: o
genial Nelson Rodrigues, de quem tive a honra de
ser amigo e companheiro de lides teatrais.
Com diretor e elenco norte-americanos e tradução para o inglês de Joffre Rodrigues, um dos filhos
de Nelson, a nova montagem de "Vestido de Noiva"
tem lotado o Teatro Forty, de Bever1y Hills, cuja reputação foi construlda a partir de clássicos do repertório americano. Além do sucesso de público - não
há lugares disponlveis para as próximas apresentações -, a peça vem recebendo verdadeira aclamação da critica especializada, expressa em artigos
publicados em prestigiosos órgãos de imprensa,

Abril 1997

como o Los Angeles Times e a revista Variety, a
ponto de um critico de renome ter manifestado a sua
incredulidade com o fato de ter sido obrigado a "esperar 54 anos desde que a peça foi escrita( ... ) para
que essa obra-prima fosse exibida pela primeira vez
.. na América do Norte".·
· ··
Para nõs, que há muiiotempo aprenãemos a--respeitar e admirar esse grande autor e sua obra,
nada disso provoca surpresa. Pelo contrário. Dadas
as suas qualidades intrfnsecas, aliadas à carga de inovações que trazia à época em que foi lançada, 'Vestido de Noiva", que estreou em dezembro de 1943, é
considerada uma espécie de divisor de águas do teatro brasileiro. Sobre ela já se afirmou ter feito com que
o nosso teatro superasse o complexo de inferioridade
perante seus correlativas europeu e norte-americano.
Em função dela e do restante de sua obra, Nelson Rodrigues é visto como aquele que representou para o
palco o que trouxeram Villa-Lobos para a música, Portinari para a pintura, Niemeyer para a arquitetura e
Drummond para a· poesia.
Como todas as peças de Nelson Rodrigues,
cujo itinerário nunca foi pacifico, "Vestido de Noiva"
causou, apesar do sucesso, muita polémica à época
de sua estréia. Sobre ela escreveria mais tarde o autor, sempre irónico e iconoclasta:
"Com "Vestido de Noiva", conheci o
sucesso; com as peçaiSeguintes, perdi-c, e
para sempre (... ), pois a partir de "Álbum de
Famllia" (sua peça seguinte) enveredei por
um caminho que pode me levar a qualquer
destino, menos ao êxitO:: Que caminho será
este? Respondo: de um Teatro que se poderia dizer assim - "desagradáver. Numa palavra, estou fazendo um "teatro desagradáver', "peças desagradáveis". E por que "peças desagradáveis"? Segundo já se disse,
porque são obras pestilentas, fétidas, capazes, por si sós, de produzir o tifo e a malária
na platéia. ( ... ) A partir de "Álbum de Famllia", tomei-me um abominável autor. Por
toda parte, só encontrava ex-admiradores.
Para o critico, autor e obra estav11m justapostos e eram ambos "caso de policia"."
A razão das ferozes reaçOes à obra de Nelson
Rodrigues reside no arraigado conservadorismo, na
entrincheirada hipocrisia que caracterizavam as elites brasileiras, atingidas em cheio pela temática de
sua obra, sempre pronta a desnudar preconceitos e
fazer aflorar os sentimentos mais Intimas e inconfessáveis de uma sociedade que se queria ilibada e puritana. Sua ousadia artfstica, interpretada como gos-

---
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to à provocação e busca de publicidade, e sua integridade criativa, que soava como um desafio à critica, foram caracterfsticas constantes de todas. as
suas peças, sempre questionando o establishment
teatral e os dúbios padrões morais reina1 .tes -o que
fez dele um autor em luta constante contra as tesouras da censura. Isso, por sinal, jamais o intimidou.
Além do sarcasmo que pela imprensa destilava contra os opositores, Nelson Rodrigues tinha no próprio
palco as melhores armas para desmoralizar os criticas especializados que não o poupavam. Seu temperamento apaixonado não o predispunha ao debate
domesticado pela racionalidade. Dai, restava-lhe,
em frases contundentes e mordazes, ridicularizar os
desafetos, o que fazia com extraordinária -e temida
-competência.
Um dos epltetos com que o chamavam os amigos - e que ele próprio admitia com prazer - era o
de "Flor de Obsessão". Com efeito, alguns motivos
aparecem espalhados por toda a sua obra: a oposição pai-filho, a inclinação mãe-filho, o incesto, a solidão, a desagregação dos valores convencionais, a
força corruptora do dinheiro e - acima de tudo - a
crença numa ética última e irredutfvel da criatura humana, marcando-lhe a transcendência. Sim, porque,
a despeito de toda a sua irreverência, Nelson Rodrigues era essencialmente um moralista radical, para
quem o corpo humano era o exato oposto da santidade. Dar, em todo o teatro rodrigueano, que não vê
salvação fora da graça, a explosão de taras, incestos e mortes violentas - nociva para o público dopado pelo teatro digestivo que antes dele predominava,
segundo a ótica tacanha da censura. Longe de diminuir o alcance de seu teatro, o radicalismo ético de
Nelson Rodrigues exacerbou-lhe o processo criativo
e aguçou-lhe as intuições e sondagens nas criaturas
retratadas, ao mesmo tempo em que sua recusa à
hipocrisia lhe permitia penetrar profundamente na
miséria humana.
Na lógica interna de sua criação, Nelson Rodrigues rasgou, como alguém já disse, o subconsciente
e sondou as raizes do inconsciente, deixando a nu a
psicologia de uma sociedade autoritária, repressiva,
cruel e, sobretudo, hipócrita.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador Abdias Nascimento, peço perdão a V. Ex' por interrompê-lo, mas tenho que fazê-lo para prorrogar a
Hora do Expediente pelo tempo necessário a que V.
Ex" conclua o seu discurso e sejam ouvidas comunicações inadiáveis de oradores já inscritos.
O SR. ABDIAS NASCIMENTO - Estou concluindo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
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Como dramaturgo, percorreu uma ampla gama
de inspirações, com o que conseguiu satisfazer gostos não apenas divergentes, mas até mesmo contraditórios. E sempre com sua personalidade imediatamente reconheclvel - um estilo e um diálogo que
não se confundem com os de nenhum outro autor. O
compromisso com o quotidiano, a existência próxima
e palpável, foi reforçado no exerclcio de sua faina
diária como jo171alista, publicando desde 1951 no Última Hora do Rio, entre outras séries, "A vida como
ela é". Nessa quase inacreditável coletánea de histórias, os personagens eram preferencialmente extraidos do quotidiano do subúrbio carioca. A par da extraordinária popularidade, que aumentou imensamente as vendagens do jornal, " A vida como ela é"
foi a fonte maior de um subgênero criado por Nelson
Rodrigues: a tragédia carioca.
Ambientadas na Zona Norte do Rio de Janeiro,
as obras dessa vertente trazem agora uma dimensão concreta do real, mas sem abdicar da intensa
carga subjetiva que caracteriza suas peças anteriores. É que o psicológico e o mltico se haviam impregnado de uma forte seiva social. Embora evitasse o panfleto politico, pois tinha consciência dos duvidosos resultados literários do proselitismo, Nelson
Rodrigues acabou fornecendo um testemunho doloroso das precárias condições em que sobreviviam
as classes desprivilegiadas. Desse modo, sem desejar produzir uma análise social ou de fundo sociológico, Nelson revelou no próprio substrato-da ordem
capitalista o principal condicionante da miséria que
afligia as famllias suburbanas. Nêo apenas a miséria
financeira, mas sobretudo a miséria ética.
São 17 as peças de Nelson Rodrigues: "A Mulher sem Pecado", "Vestido de Noiva", "Valsa n° 6",
"Viúva porém honesta", "Anti-Nelson Rodrigues",
"Álbum de Famllia", "Anjo Negro", "Senhora dos Afogados", "Dorotéia", "A Falecida", "Perdoa-me por me
Tralres", "Os Sete Gatinhos", "Boca de Ouro", "Beijo
no Asfalto", "Bonitinha, mas Ordinária", "Toda Nudez
Será Castigada" e "A Serpente". Em todas elas, a
marca indelével de um dramaturgo de primeira linha,
comparável aos melhores que o mundo já produziu.
E que o mundo todo poderá agora conhecer, quando
se abrem para Nelson Rodrigues, embora tardiamente, as portas do reconhecimento e do sucesso
internacionais.
E por mencionar a grandeza teatral e humana
desse imortal dramaturgo, nao posso deixar de lembrar particulannente sua peça "Anjo Negro", escrita
para ser apresentada pelo meu Teatro Experimental
do Negro. Nelson Rodrigues era um aliado na luta
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que travávamos contra a discriminação racial em
nossos palcos, e essa tragédia espelha seu compromisso pela causa. Combati a seu lado o veto da cen~
sura até conseguir a liberação do texto, enfim encenado, não pelo TEN, mas pela Companhia da atriz
Maria Della Costa.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, termino este
registro com um sentimento nostálgico ao evocar,
neste instante, a ocasião em que representamos
juntos, Nelson Rodrigues e eu, no Teatro Municipal
do Rio de Janeiro, o texto desse grande teatrólogo
chamado "Perdoa-me por me Tralres". Coube-me interpretar o Deputado Jubileu de Almeida, um tarado
sexual que se autoproclamava "uma reserva moral
da pátria", enquanto o autor-atar desempenhava o
personagem Tio Raul. Ao descer o pano, após a
cena final, a platéia do Teatro se transformou num
imenso caos. Distintas senhoras urravam impropérios ofensivos ao autor, cavalheiros circunspectos o
vaiavam, enquanto outro segmento o aplaudia. A gritaria cresceu e Nelson Rodrigues, extremamente
tenso, surgiu na boca da cena para entrentar a confusão. Revólver em punho, um Vereador do Rio tentou matar, não o autor, mas a própria peça, para ele
talvez patológica ou imoral. Nelson avançou no proscénio e gritou, chamando seus ofensores de "animais" e "cavalgaduras". O elenco.entâo correu para
protegê-lo, cercando-o. Diante de uma barreira -de
atrizes e atores, a fúria do públicO arrefeceu e o espetáculo, enfim, terminou.
Esse episódio, tragicómico na sua aparência,
na verdade, revela muito bem a capacidade do teatro de Nelson Rodrigues em mobilizar os mais profundos sentimentos das platéias, tocando nas feridas da alma brasileira como nenhum outro, antes ou
depois dele.
··
·· ·
Assim como o teatro norte-americano possui
um Eugene ONeill, o gênio modemizador da dramaturgia daquele pais, ·e a Inglaterra se orgulha do seu
Shakespeare, nós celebramos o Dante da nossa lite..
ratura dramática: Nelson Rodrigues, que elevou o
teatro brasileiro até o ponto mais altÓ que a dramaturgia de qualquer nação tenha atingido erri qualquer
tempo.
· ·
·
Axé, Nelson Rodriglles!
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Para
uma comunicação inadiável, concedo a palavra ao
nobre Senador Ney Suassuna. S. Ex" dispõe de 5
minutos.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. ?ara uma
comur.icação inadiável. Sem revisão do orador.) -
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·Sr. Presidente, Sr-'s e Srs. Senadores, para uma
área geográfica de 18% do Pais, o Nordeste tem
1.560.000 km 2 . Mais de 70% dessa área encontrase no conhecido Polfgono das Secas e é constituido por 9 Estados. Nessa região vivem 28,3% da
população do País, isto é, 44,3 milhões de pessoas; sendo que 60,-6% desse contingente populacional constitui-se de população urbana e 39,4%
vivem no campo. A taxa de crescimento demográfico
na região é de 1,82% no perimetro urbano e 3,54%
na área rural.
O IPEA mostra que, hoje, 17,3 milhões de indigentes sobrevivem abaixo da linha da pobreza, administrando renda zero ou, na melhor das hipóteses,
rendimentos insuficientes para aquisição de uma
cesta básica.
Em excelente estudo da Secretaria de Indústria
e Comércio, Turismo e Tecnologia do Governo do
Estado da Paraiba, fizemos a constatação de que
essa situação se agrava dia a dia. Todos os dados
dos três últimos anos vêm decrescendo. Por essa
razão, aproveitamos, este momento, para alertar o
Governo Federal de que é preciso adotar a sério
uma politica que privilegie essas áreas menos desenvolvidas.
Estamos realmente preocupados. Ontem, na
dos Prefeitos da Paraiba, houve o.om::o
reunião de prefeitos e ficamos perplexos de ver que
não houve um depoimento sequer que dissesse que
a sua prefeitura está vivendo dias melhores do que
~!:!nOS atrás.

~Federação

::... ~

Multtls do51!1'efeitos estão repetindo mandatos,
quer dizer, já são prefeitos pela segunda vez, e to. dos eles ·estão cientes de que a situação atual é
muitas vezes pior que a anterior. E tudo porque, no
Nordeste, não temos nenhum projeto de desenvolvimento levado a sério pelo Governo Federal.
Por essa razão, aproveitamos esta oportun'dade para pedir ao Governo Federal que faça uma política que leve essa região a melhores dias. Porque,
a iJiores, cada dia é pior.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Mesa
lembra aos Srs. Senadores que se encontram em
seus gabinetes e em outras dependências da Casa
e que não tenham ainda registrado a sua presença
no painel, que o Senado está tendo reunião deliberativa no dia de hoje, sendo, portanto, aconselhável
que venham assinalar a sua presença, pois há matéria em votação.
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Concedo a palavra ao Senador José Eduardo
Outra, para uma comunicação inadiável. S. Ex" dispõe de 5 minutos.

mesma conclusão de Sigmaringa Seixas e Waldir Pires, faltamente acabarão entrando em nosso Partido.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco-SE.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, eu
queria comunicar à Casa, com muita satisfação,
aliás, que ontem tive oportunidade de participar, na
cidade de Salvador, do ato de filiação ao Partido dos
Trabalhadores do Dr. Waldir Pires, ex-Governador
da Bahia, ex-Ministro da Previdência, ex-Procurador
da República, homem que tem uma história de luta
ao lado das causas democráticas, que, inclusive, sofreu revés da ditadura militar, mas que agora se
soma ás fileiras do nosso Partido.

Durante o discurso do Sr. José Eduardo Dutra, o Sr. Geraldo Melo, 1° Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidéncia, que é
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos MagaiMes,
Presidente.

Estiveram presentes em Salvador, para prestigiar a filiação do companheiro Waldir Pires, o Presidente Nacional do PT, José Dirceu, o nosso Presidente de honra, Luiz Inácio Lula da Silva, o Uder da
Bancada do PT na Câmara dos Deputados, Deputado José Machado, diversos outros Partamentares federais, estaduais e prefeitos, que estiveram na solenidade na Câmara de Vereadores.
Gostaria de registrar, também, que, infelizmente, o ato de filiação acabou sendo fE.:~o do lado de
fora, pois, não se sabe por que razão, se procurou
evitar a entrada, na Câmara de Vereadores, de trabalhadores que haviam sido demitidos pelo Prefeito
da S::~lvador e que estavam lá fazendo uma manifestação. A partir desse fato, resolvemos fazer a solenidade na porta da Câmara, o que, de modo algum, tirou o brilho da entrada do companheiro Waldir Pires
nas fileiras do PT; ao contrário, deu um tempero
mais de acordo com a história do Partido dos Trabalhadores.
Aproveito para dizer que a entrada de Wsldir
Pires no Partido dos Trabalhadores, assim corno, há
cerca de 15 dias, a do ex-Deputado Sigmaringa Seixas, de Brasllia, juntamente com diversos outros
companheiros, demonstram que, cada vez mais, socialdemocratas sinceros, convictos, progressistas e
honestos perdem qualquer expectativa em relação
ao Governo do Senhor Fernando Henrique Cardoso,
por estar ele, mais e mais, sendo submetido à força
cada vez maior dos setores conservadores do seu
Governo.

É com muita satisfação que registramos este
acontecimento e dizemos que o Partido dos Trabalhadores está aberto a outros democratas, progressistas e socialdemocratas que ainda estão no quadro do PSDB e que, no momento que chegarem à

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao eminente Senador Geraldo
Melo.
O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, eu desejava registrar que, ontem,
tive a grande alegria de participar de uma sessão
solene na Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco, para testemunhar o ato através do qual o
Poder Legislativo pernambucano, por iniciativa do
Deputado Estadual Geraldo Coelho, decidiu homenagear um norte-rio-grandense ilustre, que é o Ministro José Augusto Delgado, outorgando-lhe o titulo
de cidadão pernambucano.
O Ministro José Augusto Delgado é um magistrado nascido numa casa humilde de São José do
Campestre, no Rio Grande do Norte, tendo realizado
e percorrido todos os itinerários da sua imensa e
compulsiva vocação de magistrado. Foi, inicialmente, juiz na magistratura estadual, e, em seguida,
após um concurso brilhante de nlvel nacional, iniciou
carreira corno juiz federal, pnmeiro, no RIO Granoe
do Norte, e depois como membro do Tribunal Regional Federal de. pemambuco, Casa que, inclusive,
·· ·
·
presidiu.
E agora, depois de ter sido sabatinado pela
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do
Senado Federal e de ter tido o seu nome aprovado,
por unanimidade, nesta Casá·, honra a magistrstura
brasileira e seus conterrâneos norte-rio-grandenses
corno membro do Superior Tribunal de Justiça.
Eu quis fazer esta referência no Senado Federal, Casa por onde passou a carreira de José Augusto Delgado, aqui avaliado e julgado como magistrado, para aferir sua aptidão para integrar uma Corte
de Justiça do gabarito do n.osso Superior Tribunal de
Justiça, para registrar esta homenagem, a fim de
que os Anais do Senado relembrem, no Muro, a justa homenagem que José Augusto Delgado recebeu
ontem do povo pernambucano.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos MagaMes) Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1°
Secretário em exerclcio, Senador Valmir Campelo.
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São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N° 294, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeiro, com base no disposto no art. 216, I,
do Regimento lntemo__cto Senado Federa_t_ gue seja
encamminhado ao Senhor Ministro da Saúde pedido
de informações sobre as estruturas, mecanismos e
atividades mantidas por aquele Ministério e pelos
Sistemas de Saúde, por ele geridos a nfvel nacional,
para normalizar, controlar e fiscalizar a prescrição, a
venda, a dispensação e o uso de antimicrobianos
em saúde pública.
Sala das Sessões, 29 de abril de 1997. - Senador Humberto Lucena.
(A Mesa para decistJo.)
REQUERIMENTO N• 295, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeiro, com base no disposto no art. 216, I,
do Regimento Interno do Senado Federal, que seja
encaminhado ao Senhor Ministro da Agricultura e da
Reforma Agrária pedido de informações sobre as estruturas, mecanismos e atividades mantidas por
aquele Ministério e pelos Sistemas de Agricultura,
por ele geridos a nfvel nacional, para normalizar,
controlar e fiscalizar a prescrição, a venda, a dispensação e o uso de antimicrobianos na agroindústria
de alimentos.
Sala das Sessões, 29 de abril de 1997. -Senador Humbertc Lucena.
(A Mesa pata áeci:sAo.)

•

O SR. PRESIDENTE "(Airtonio Carlos Magalhães)
- Os requerimentos lidos serão despachados à
Mesa para decisão, na forma do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1° Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO NO 296, DE 1997
Senhor Presidente,
Solicito a especial atenção de V. Ex. • para, de
acordo com o art. 172, inciso 11, alfnea d, do Regimento Interno do Senado Federal, autorizar a indusão na Ordem do Dia, da Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal, de hoje, 29 de abril, o Oficio no 29/97, que trata de autorização para emissão
de Letras Financeiras do Estado de Santa Catarina,
destinadas a rolagem da divida mobiliária vencfvel
no 1° semestre de 1997.
Esclareço por oportuno que esta matéria foi
aprovada hoje, na sessão extraordinária da Comis-
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são de Assuntos E:con0m1cos e, que esta divida vence no próximo dia 1° de maio, feriado nacionat
Antecipando agradecimentos pela acolhida
deste pleito, externo as expressões da minha estima
e apreço.
__Sala das Sessões, 29 de abril de 1997. -Senador Casildo Maldaner.
Requerimento n• 296, de 1997
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- A Presidência esclarece que o parecer sobre a matéria foi aprovado na Comissão de Assuntos Económicos na reunião de hoje, e que já determinou a sua
publicação.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa, nos termos do art. 353 combinado com o art. 272, 11 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. 1"
Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lido o seguinte:
OF. GUPFL N" 85197
Brasllia, 28 de abril de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito sejam designados os Senadores abaixo, em substituição aos anteriormente indicados, para comporem a Comissão
Mista incumbida de emitir parecer sobre a Medida
Provis6ria n° 1.560-4, de 15 de abril de 1997.
- -Titulares
João Rocha
Edison Lobão
Suplentes
Romero Jl:lcá - ~n. •·
Freitas Neto
· Atenciosamente, Senador Francelina Pereira,
Llder em Exercfcio do PFL no Senado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães)
-Será feita a substituição solicitada
Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. 1°
Secretário.

É lido o seguinte:
OF. PSDBIIIN° 1.547/97
Brasflia, 29 de abril de 1997
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência,
nos termos regimentais, o Deputado Pedro Henry,
para integrar, como membro titular, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Atenciosamente, - Deputado Feu Rosa, VK:eLider do PSDB.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- A Presidência designa o Deputado Pedro Henry
para integrar, como titular, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, de conforruidade com o expediente que acaba de ser lido.
~
Sobre a mesa, oficio -que será lido pelo Sr. 12
Secretário.
É lido o seguinte:
OF. N° CE/4/97
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ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
-Item 1:
·
Votação, em turno único, do Requerimento n• 263, de 1997, do Senador José
Eduardo Outra, solicitando, nos termos regimentais, tramitação conjunta dos Projetas
de Lei do Senado nºs 41 e 133, de 1996, por
versarem sobre a participação dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios na implantação da Reforma Agrária.
A votação fica adiada por falta de quorum.
o SR. CASILDO MALDANER • sr. Presidente
peço a palavra pela ordem.
'

Em 24 de abril de 1997
Senhor Presidente,
Tendo em vista que não cabe à Comissão de
Educação opinar sobre o teor do Diversos n2 15/97 e
sim ao Conselho de Comunicação Social que não
está instalado, e por haver decorrido o prazo estipulao no art. 42 § 2• da Lei n• 8.9n de6 de janE!iro_d_e
o SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
1995, que dispõe sobre o Serviço de TV a Cabo, en- - - --V-. Exl tem a palavra pela ordem.
caminho a matéria à Mesa Diretora para sua devoluO SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC.
ção ao Ministério das Comunicações.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. PresidenCordialmente, Senador Artur da Távola, Presite, Srs. Senadores, vejo que vários Colegas estão
dente. da Comissão de Educação.
chegando agora e outros, já em plenário, ainda não
o SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
registraram as suas presenças. Hoje é terça-feira e,
- O expediente que acaba de ser lido vai à publicaamanhã, é o último dia, véspera de um feriado. Sei
ção.
que vários Senadores estão na Casa e ainda não reA Presidência esclarece ao Plenário que rece-gistraram suas presenças.
beu do Senador Guilherme Palmeira relatório da sua
Faço um apelo a V. Exl para que convoque os
participação, como Chefe da Delegação Bràsileira
Srs. Senadores ao plenário, porque faltam apenas
da 97' Conferência da União lnterparfamentar, realiquatro registras para termos quorum.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
zada em Seul, Coréia do Sul, entre os dias 10 e 15
de abril.
' ·
.. 1 '
- Farei soar as campainhas e peço aos Srs. SenaA matéria vai à publicação.
dores que estiverem nas dependências que venham
o SR. PRESIDENTE (AntoniO ClÚ1ôá'Magalhães)
ao plenário,. mas continuarei com a votação adiada
-A Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil 0
para as matérias terem curso, de acordo com o ReOflcio n2 S/'37, de 1997 (n2 1.098197, na origem}, de
gimento Interno.
do corrente, encaminhando parecer daquele órgão a
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Item 2:
.
respeito da solicitação do Governo do Estado do Piauf
-sobre aditamento ao contrato de operação de crédito
Terceiro dia de discussão, em primeiro
firmado junto à Caixa Econômica Federal, relativo ao
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste FISn• 4, de 1997 (n2 1/95, na Câmara dos Depucal dos Estados, especifiCamente o Programa de Des·
tados),
que dá nova redação ao parágrafo 52
ligamento Voluntário - PDV, ao amparo dos menciodo art. 14, ao caput do art. 28, ao inciso 11 do
nados normativos, aHerando o valor de R$38,7 milhões
art. 29, ao caput do art. n e ao art. 82 da
para R$53,5 milhões.
Constituição Federal (reeleição), tendo
O expediente, anexado ao processado do ProParecer favorável sob n2 127,' de 1997,
jeto de Resolução n2 137, de 1996, vai à Comissão
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidade Assuntos Econômicos, que terá o prazo de 15
dania, com votos contrários dos Senadores
dias para sua apreciação, nos termos da Resolução
2
Carlos Valadares e Josaphat Marinho
Antonio
n 70, de 1995, com a redação dada pela Resolução
e, em separado, José Eduardo Outra.
n2 12, de 1997.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães}
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
- Esgotado o perrodo destinado ao Expediente.
termos do disposto no art. 358 do Regimento InterPassa-se à
no. a matéria constará da Ordem do Dia durante cin-
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di r o uso desses recursos durante o processo eleitoco dias úteis, em fase de discussão, quando poderal.
rão ser oferecidas emendas assinadas por 1/3, no
mínimo, da composição do Senado.
. .. . Q Seoador_Bq@lio frE!Jre teve oportunidade
de comentar essas modificações quando. me proTranscorre hoje o terceiro dia de discussão.
nunciei na Comissão de Constituicão. Justica e CiEm discussão a proposta e as emendas em.
dadania, por ocasião oa discussao e votação oa
primeiro turno.
emenda, nosenfido de que muitas deras são verda:.
Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcântara
deiras reservàs dÉlmer'êàdo. bs atares da vida polítipara discutir a matéria.
ca nacional se o.utorgam esse direito para diminuir o
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para
número de competidores.
discutir a matéria. Sem revisão do orador.) - Sr. PreO fato é. gu~ isso tem acontecido ao longo do
sidente, Srs. Senadores, está em discussão a Protempo. Vamos romper com isso
vamos fazê-lo
posta de Emenda Constitucional que permite a reebruscamente! Vamos romper radicalmente quando
leição para os cargos de Presidente da República,
estivermos aceitando o princípio da reeleição, sem
Governador de Estado e Prefeito.
desincompatibilização.
Quer dizer, se a emenda for
Sou favorável à reeleiçãc. Creio que é um prinaprovada, principalmente no caso do Presidente da
cipio que devemos acatar porque submete o goverRepública, este disputará o novo mandato ainda no
nante ao crivo popular para a obtenção ou não de
exercício
do seu cargo.
mais um mandato. E isso se levarmos em conta que,
Tomei conhecimento de uma emenda, não sei
nos Estados Unidos, que são a origem do presidense já formalizada por parte de vários Senadores, que
cialismo, o princípio já é acolhido.
deseja estabelecer o princípio da desincompatibilizaSou presidencialista e não vejo por que não
ção
para Governadores e Prefeitos. Data vênia, resacatarmos, também para o Brasil, a possibilidade de
peitando a opinião dos que pensam em contrário,
reeleição para os detentores de mandatos nos Execreio que é um absurdo! Se aceitarmos esse princicutivos estaduais, municipais e da União.
pio,
deve ser para todos; caso contrário, seria um
A meu ver, se acatarmos o princípio da reeleicasuísmo,
seria algo que realmente levaria a uma
ção, devemos fazê-lo por inteiro, isto é, sem desincontradição muito grande. Se vamos adotar a desincompatibilização e para todos os níveis de Poder, de
compatibilização para Presidente da República, por
Prefeito a Presidente da República. Não há por que
que não fazermos o mesmo para Governadores e
excetuar o Prefeito ou o Governador. Entendo que o
Prefeitos? O que justifica, do ponto de vista constituraciocínio nessa direção tem uma carga de preconcional,
do ponto de vista do Direito, que se estabeleceito muito grande em relação ao Município. Quer
ça
essa
exceção para Governadores e Prefeitos?
dizer, muitos entendem que no .Município haveria
Realmente, não consigo alcançar essa hipótemaior influência do poder, maior interferência do pose! Alguém pode estar sendo movido por razões de
der no uso da máquina pública para a reeleição daordem política, que entendo e até respeito. Mas, do
quele que, eventualmente, se encontra à frente do
ponto de vista do Direito, no meu entendimento, não
Poder Executivo. Por isso, creio que, ao experimenhá como fazer distinção entre Governador, Prefeito e
tarmos o princípio da reeleição, devemos adotá-lo
Presidente da República.
para todos os segmentos.
O Sr. Jefferson Péres- V. Ex& me permite um
Tenho a convicção de que a população brasiaparte?
leira sofrerá um grande choque cultural, porque toda
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Ouço-o com pratendência, toda história da legislação do Direito eleitoral no Brasil tem sido no sentido de aumentar os , zer.
prazos de desincompatibilização e de aumentar as
O Sr. Jefferson Péres - Senador Lúcio Alcânhipóteses de inelegibilidade, pois são várias; estão
tara, aproveito sua intervenção para fazer uma ratifina Constituição e nas Leis das Inelegibilidades.
cação ao que está registrado no Jornal do Senado
de hoje. Ontem, fiz um pronunciamento a favor da
Os prazos de desincompatibilização para quem
reeleição, mas a favor também da desincompatibiliexerce um cargo no Executivo e deseja disputar um
zação em todos os níveis. Porém, o Jornal do Semandato popular, ao longo do tempo, têm aumentanado diz que seria apenas para Governadores e
do nas diferentes leis que têm sido votadas no ConPrefeitos. Portanto, eu não disse isso, porque não é
gresso Nacional. No ano passado, votamos uma lei
esse o meu pensamento. Ou é para todos, ou não é
eleitoral que chegou ao ponto de vetar a transferência de recursos para os Municípios, a titulo de impepara ninguém.

e
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O SR. LÚCIO ALCÂNTARA • Nobre Senador
Jefferson Péres, incorporo o seu aparte ao meu pronunciamento. Conheço-lhe o pensamento. Sei que
V. Ex" defende a desincompatibilização como um
princípio geral para todos -.®._,Pfesidente ao prefeito. E até era favorável a que se adotasse a solução
mediante a qual um membro do Judiciário ocuparia
a titularidade do Poder Executivo no período referente à desincompatibilização. Refiro-me, entretanto, à
diferença de tratamento que se propõe entre prefeito, governador e Presidente da República.
O Sr. Roberto Freire - Permite V. Ex' um
aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Pois não. Ouço
o aparte de V. Ex", nobre Senador Roberto Freire.
O Sr.' Roberto Freire - Nobre Senador Lúcio
Alcântara, faço apenas um pequeno comentário no
sentido de que essa discriminação é profundamente
preconceituosa e tem uma certa visão autoritária segundo a qual, centralizando, talvez possamos melhorar os costumes políticos brasileiros. A nossa experiência sempre foi centralizada e, no entanto, não
temos costumes 1119ralizados. Talvez o interessante
fosse adotarmos a posição contrária: descentralizemos. Talvez, no poder local, a cidadania exerça muito mais a fiscalização do que o que ocorre em nível
federaL Essa é uma visão preconceituosa em relação aos municípios. Já temos exemplos desse preconceito em várias outras leis, particularmente na
questão eleitoral. V. Ex' lembrou a proi~ição de liberação de recursos, inclusive orçamentários, para os
municlpios no período anterior à eleição. Isso, evidentemente, só é fruto de Prêconceito. Quanto à desincompatibilização, se estamos adotando o prinel- .
pio da reeleição, acredito que essa seria a melhor
forma de se acabar com a hipocrisia de se pensar
que não se usa a máquina pQrque há desincompatibilização do titular no processÕ- sucessório. Infelizmente, o que ocorre no Pais é o uso da máquina por interposta pessoa, por aquele que o sucede durante o período de desincompatibilização. Isso faz com que, ao
ser denunciado o uso da máquina, o candidato pouco
tenha a ver com isso, podendo até dizer que é contlário, embora aquele que responde pelo cargo o faça
exatamente para beneficiar o candidato.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Vai ficar mais
claro.
O Sr. Roberto Freire- Agora fica mais claro, é
transparente: ele próprio tem que responder pelo
uso da máquina. Ele, não uma interposta pessoa.
Vemos acabar com essa hipocrisia. O que se tem
que ter é uma legislação que determine bem o que
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Significa ter governante que seja candiaato à reeleiÇão, o que é a atividade administrativa. Não tenhamos essa hipocrisia de pensar que a desincompatibilização impede o uso da máquina, porque a nossa
História é de uso divagado da máquina.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Concordo inteiramente com V.~- Se alguém quisesse admitir 6
princfpio da desincompatibilização, teria que fazê-lo
para todos os cargos. Oefendo que o candidato goVErnante dispute no exercício do cargo, obedecendo
a uma lei que estabeleça os limites, que estabeleça
as restrições a que ele estará obrigado.
Li no jornal Folha de S.Paulo, talvez de ontem,
que o relator da lei que dispõe sobre as próximas
eleições já pensa em acolher alguns desses princfpios da reeleição para o próximo ano. Penso que
deve tratar-se de uma lei específica, não uma lei
para cada eleição. Podemos ter uma legislação permanente que estabeleça as vedações e os impedimentos a que estam sujeito alguém que dispute a
eleição no mesmo cargo.
Há também a tentativa de uma interpretação
esperta segundo a qual, suprimindo-se o § Sl! do art.
14, os governadores podem tomar-se passíveis de
desincompatibilização por força da Lei das Inelegibilidades -o que é, evidentemente, um absurdo.
Essa idéia não pode prosperar, porque essa
modifiCação do § 5g do art. 14 da Constituição já invalida completamente a no1;na que existe na Lei das
Inelegibilidades, por uma razão muito simples: como
as pessoas eram irreelegíveis - o governador, o
Presidente da República e o prefeito-, evidenternente não havia como admitir a necessidade de desincompl;ltibilização para alguém que não podia disputar a eleição para um mesmo cargo.
Portanto, parece-me que é absolutamente sem
sentido a idéia de se distinguir o Presidente da República dos prefeitos e dos governadores, dandolhes um tratamento diferenciado. Esse tratamento é,
em grande parte, fruto de um sentimento que, muitas vezes, se tem injustamente em relação aos municlpios, admitindo-se que, por serem federais, ós
fatos são melhores que os estaduais, e os estaduais
melhores que os municipais.
Penso que esses candidatos, inclusive os que
vão disputar a reeleição - se a emenda vier a ser
aprovada -no próximo ano -, irão experimentar uma
vigilância muito grande da sociedade, do Congresso
Nacional, das assembléias, das câmaras, da imprensa. Esses órgãos certamente vão acompanhar, com
muita atenção, os movimentos desses candidatos, o
seu desempenho nas suas funções como administradores e candidatos.
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É evidente que essa é uma experiência que o
Brasil deve ter, mas tenho certeza de que não há
como dar tratamento diferenciado, dois pesos e
duas medidas, entre o Presidente da República, governadores e prefeitos.
O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto
Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Para
discutir.) - Sr. Presidente, Sr4s. e Srs. Senadores,
desejo posicionar-me sobre o tema que está na Ordem do Dia do Congresso Nacional, qual seja o da
Proposta de Emenda à Constituição n° 4, de 1997,
que assegura o direito de reeleição, por apenas
mais um mandato, aos titulares dos cargos executivos, ou melhor dizendo, ao Senhor Presidente da
República, aos Goverr~adores e Prefeitos.
Não há dúvida, como bem acentuou em seu
pronunciamento de ontem o nobre Senador Jefferson Péres, de que a reeleição é um instituto genuinamente democrático. Ninguém pode tirar do povo o
direito de escolher, pelo voto livre e soberano, aquele que vai dirigir os seus destinos por mais 4 anos,
seja para iniciar um mandato, seja para renová-lo .
Sempre cons:derei, Sr. Presidente e Srs. Senadores, como democrata convicto que sou, que sempre defendeu os princfpios do regime de liberdade inclusive fiz oposição durante 20 anos ao regime militar- que a reeleição é um instituto que estimula os
que estão no exercfcio dos cargos executivos a bem
se safrem no desempenho de suas funções, porque,
afinal, se quiserem permanecer por mais algum tempo, terão que ser submetidos novamente ao crivo do
voto popular.
É bem verdade que a tradição republicana brasileira não é de reeleição; sempre foi a de proibi-la.
Mas isso não significa que não possamos mudar a
Constituição, acompanhando vários outros pafses
do mundo democrático, que sempre inclufram no
seu texto constitucional o direito à reeleição. E, na
medida em que o Brasil conseguiu alcançar um
maior grau de desenvolvimento polftico, evidentemente foi-nos possfvel pensar na possibilidade de
dar o direito de reeleição ao Presidente da República, aos Governadores, aos Prefeitos e a seus respectivos vices.
Lembro-me bem, Sr. Presidente, S..-s e Srs.
Senadores, até porque presidi aquele colegiado, que
o Congresso Nacional, na Revisão Constitucional,
foi quem deu infcio a esse processo de reeleição, na
medida em que, por sugestão do então Relator, Deputado Nelson Jobim, diminuiu de cinco para quatro
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anos -o -mandato do Presidente da República, mas
com o compromisso previamente selado entre as Lideranças da Maioria, naquela oportunidade, de votarmos também no sentido de se introduzir o direito
à reele_ição por mais um mandato para o Presidente
da República, Governadores e Prefeitos.
Tudo corria nesse sentido. Durante a revisão
-constitucional, o Relator Nelson Jobim não só deu o
parecer, e conseguiu vê-lo aprovado, em favor da diminuição do mandato do Presidente da República de
cinco para quatro anos, como tarPbém alvitrou a hipótese da reeleição. S. Ex" defendia uma tese inovadora, que seria a de que aqueles que fossem disputar a ·reeleição deveriam tirar uma licença, ao invés
de renunciarem aos respectivos cargos num processo de desincompatibílfzação.
Sr. Presi<lente, a.JJesardoapoio de todas as Lideranças da Maioria, na hora da votação da emenda
de reeleição para completar aquela que já Unhamos
apoiado, de redução do mandato do Senhor Presidente da República de cinco para quatro anos, houve uma surpresa: faltaram alguns votos e a proposta
de emenda de reeleição do Sr. Rt~la,tor foi derrotada.
Segundo a crónica daqueles tempos, por uma
ironia do destino, parece que quem decidiu pela rejeição da reeleição f_o_ram alguns componentes da
Bancada do Partido da Social DemoCracia Brasileira
-oPSDB.
O fato é, Sr. Presidente, s.-.s e Srs. Senadores, que ficamos ali, truncados. Se não tivesse havido a redução do mandato do Senhor Presidente da
República para quatro anos, talvez não se-tivesse insistido no projeto d~ rE!eleição. Mas, na verdade, não
se pode admitir, nos tempos de hoje, que o Presidente da República possa realizar uma obra administrativa durante apenas quatro anos, sendo-lhe,
portanto, assegurado, através da proposta de reeleição, o direito de disputar, perante a opinião pública,
com outros candidatos, pelo menos mais quatro
anos.
Essa é uma convicção que tenho, que sempre
defendi, e por isso assinei uma emenda nesse sentido. Disse ao Senhor Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que comigo concordou,
desde que as Lideranças o apoiassem.
Sr. Presidente, sempre achei e acho que o
ideal seria que a decisão no Congresso Nacional, no
sentido da reeleição dos titulares de cargos eletivos
- Presidente da República, Governadores e Prefeitos - fosse submetida a um referendum populé'. ,
para que a última palavra coubesse ao povo, aos
eleitores, a fim de que pudéssemos dar uma maior
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quan~o..se.

legitimidade à reeleição. sobretudo
trata
também de, pelo menos, dar o direito de candidatura
aos aluais detentores do poder.
Portanto, Sr. Presidente, assinei a emenda em
favor do referendum popular e irei votá-la no plenário do Senado Federal.
O mesmo não acontece, porém, com a emenda que está af posta, estabelecendo que no caso de
reeleição de Governadores e Prefeitos os titulares
desses cargos têm que se desincompatibilizar, enquanto que na reeleição do Presidente da República
isso não ocorrerá.
Acompanho, nesse particular, o nobre Senador
Jefferson Péres e outros Senadores desta Casa,
como o Senador Lúcio Alcântara, que há pouco falou, porque, Sr. Presidente, não posso entender um
casufsmo dessa natureza. Como se pretender que o
Senhor Presidente da República atual possa disputar a reeleição no exercfcio do cargo e que os Govemadores e Prefeitos, para fazê-lo, tenham que SI'\
renunciar?
Isso é um absurdo, Sr. Presidente. São dois
pesos e duas medidas. É o mesmo que a Comissão
de Reforma Polftica, que tenho a honra de presidir,
fez em relação, por exemplo, à questão da eleição
em dois turnos: decidiu aquele órgão que os dois
turnos deveriam prevalecer apenas para Presidente
da República, e não mais para Governadores e Prefeitos.
Ora, Sr. Presidente, se os dois turnos são um
princfpio democrático, se o que se busca através deles é a legitimidade do mandato através da maioria
absoluta dos votos válidos, por que, então, só legitimar o mandato do Presidente da República e deixar
que os Governadores e Prefeitos sejam eleitos pelas
mesmas minorias do passado?
Portanto, está colõcada a minha postur-3: ·sOu fu_:
vorável à reeleição como instituto democrático. Acho,
porém, que a proposta de emenda aprovada m Congresso deve ser submetida ao referendum popular
para que o povo dê a última palavra a esse respeito e·
entendo, como ocorre em todos os pafses do mundo,
que não há necessidade de desincompatibilização,
que todos concorram no exercfcio do cargo.
O que é preciso, Sr. Presidente, é modificar o
Código Eleitoral; ao invés de se fazerem leis esparsas para cada eleição, deve-se reformar o Código,
coibindo o abuso do poder polftico e do podereconômico para purificar o processo eleitoral. Desde
que se evite o uso da máquina na campanha, não
há por que temer que os detentores dos cargos dispulem as eleições no exercfcio de suas funções.
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sorhos· p'olílicós, que no
atual momento, sem reeleição, quando alguém sai
da Presidência ou de govemança do Estado ou de
prefeitu_,!à e deixa o seu substituto legal, que, em ge· ral;"'é'tlo mesmo Partido, a influência é a mesma ou
até mais perniciosa.
Portanto, Sr. Presidente, Sr4s e Srs. Senadores, estou aqui para trazer a minha colaboração e
espero que o Senado reflita sobre tudo que estamos
debatendo, para que possamos, realmente, contribuir para a consolidação do projeto democrático brasileiro.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PIIiiDB-RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, hoje, quando as sessões são transmitidas pela TV Senado- e é impressionante a audiência em todo o Brasil -, convém fazer
um esclarecimento. Quem nos está assistindo deve
perguntar: houve esse tumulto todo em razão da
venda da Vale, e o Senado, ao invés de discutir a
venda da Vale, discute a reeleição? Convém que se
esclareça que estamos na Ordem do Dia e, na Drdem do Dia, a questão da reeleição está em terceiro
dia de discussão. Por isso, neste momento, estamos
votando a reeleição. Encerrada a Ordem do Dia, tenho certeza de que discutiremos aqui a questão da
Vale, que pratiéainente está transformando a cidade
oo-:Aio de Janeiro numa praça de guerra.
Volto, se o Presidente me permitir, a fazer um
apelo ao Presidente da República para que Sua Excelência transfira o leilão. Caso Sua Excelência o
trarwf\ra, não estará terminando com a privatização.
Mas;- como Sua Excelência está fazendo, ou seja,
guerreando com quatrocentos advogados, chamando, sei lá de que palavrão, quem é contra - quer
CNBB, quer OAB, quer Senadores, quer Ex-Presidentes da República- não fica bem. Pretendo voltar
a esta tribuna ainda hoje, se me for permitido.
Falo, agora, sobre a reeleição.
Sr. Presidente, acho ofensivo ao Senado Federal dizer que esta matéria não pode ser emendada
porque voltará para a Câmara dos Deputados. Esta
emenda constitucional vem sendo discutida e derrotada desde a primeira Constituinte. Desde aquela
época, discute-se a questão da reeleição e o Coograsso não a aceita. Querer agora dizer que a Câmara votou e, se a emendarmos, ela volta para lá,
logo não se pode emendar, vamos assinar embaixo
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para que feche o Senado. Não tem por que existir o
Senado. Se uma emenda dessa importância, desse
significado, desse jaez não pode ser emendada, que
se feche o Senado! E o queé_mais_iroportante: nada
alterará.
Ainda que não pudesse ter emenda porque,
em tendo emenda, implica, complica, porque quem a
está apresentando está_boicotaod>LO Senhor Fernando Henrique Cardoso, porque o que há nessa
emenda é um fantástico "beija-mão" ao Senhor Fernando Henrique Cardoso, propondo a sua reeleição.
O que há aqui é o Congresso Nacional, em fila, perguntando: Presidente, ·o que temos que fazer para
sua reeleição? Mas, mesmo os que estão prestando
um serviço ao Presidente não podem dizer que uma
emenda apresentada, aqui, impeça a reeleição que será em 3 de outubro do ano que vem. E;mend_aremos aqui na votação que ocorrerá na semana que
vem. Depois, volta a matéria para a Câmara dos Deputados, que terá os meses de maio e junho para
aprec1ar a emenda por nós apresentada.
O Sr. Josaphat Marinho - V. Ex" me permite
um aparte?
O SR. PEDRO SIMON - Com o maior prazer.
O Sr. Josaphat Marinho - Senador, no aluai
quadro polftico, em matéria de emenda constitucional, o regime é unicameral, salvo para emenda da
P.revidência.
O SR. PEDRO SIMON - Sim, salvo para
emenda da Previdência, porque a Câmara votou di·
ferentemente e, agora, o Governo quer que o Sena,·
do banque o homem mau e faça aquilo que a Câmara não fez. Af vale!
Sr. Presidente, apresentei uma emenda constitucional propondo o plebiscito. Aprovado na Câmara
- eu, que quero que a matéria seja debatida, não estou querendo boicotar, não estou querendo complicar - retirei a emenda, e apresentei o referendo.
Qual é diferença? Se apresento a emenda do plebi·
scito, e caso ela seja aprovada, pára tudo. Temos
que fazer o plebiscito popular, o qual decidirá se é
favor ou contra a reeleição, e só depois, em o plebi·
scito respondendo se é a favor, faz-se a emenda.
Retirei o plebiscito e apresentei o referendo. O que é
o referendo? Aprova-se a emenda e ao aprová-la,
não se perde um dia sequer. Vota-se aqui, aprova a
emenda, aprova o referendo e af vai-se consultar o
povo. A diferença é essa. Tive a sensibilidade de entender que, neste Senado, eu não teria nenhur.na
chance no plebiscito.
É tal o interesse, é tal a paixão, é tal o amor
que este Senado- tem pela figura cjo Presidente, que
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até acho que está causandõ ciúmes ao General Geisel, ao General Figueiredo e ao General Costa e Silva. Pensei que, à época do regime militar, é que
existisse o amor do Congresso Nacional. Não. Amor
é este_,_principalmente o do Senado. É uma questão
fantástica que deve ser analisada. Hoje senti que
esse amor é tão grande e tão profundo que se alguérn imaginasse que eu estivesse querendo tisnar
esse amor com a eme11da do plebiscito, ela não passaria. Retirei-a, Sr. Presidente. ÃgÚa, votar a reeleição com efeito retroativo para o atual Presidente,
que quando foi eleito não havia reeleição, e sem referendo? Só em republiqueta de quinta categoria,
porque, sinceramente, nem o regime militar fez isso!
Na ditadura, no arbftrio, general substitufa general. A
Arena coonestava, mas fazendo convenção, escolhendo candidato, fazendo colégio eleitoral e eleQen- doo Pr!!_sidente. Nem no regime militar!
A história do Parlamento brasileiro é uma. Na
Constituinte de 1991, votou-se para a reeleição, foi
derrotada. Na Constity_inte de 1934, votou-se para a
reeleição, foi rejeitada. Na Constituinte de 1946, voto_u-se_para a reeleição, foi rejeitada. Na Emenda à
Constituição de 1967, votou-se para reeleição, foi rejeitada. Na Constituinte de 1988, votou-se a reeleição, foi rejeitada. Na Revisão Constttucional de
1993; votou 0se a teeleição, foi rejeitada. Agora, vamos votar a reeleição sem o referendo? Ora, por
amor dê Deus! Tenho certeza de que V. ExD, que é
um grande jurista, Senador Antonio Carlos Magalhã·
es, não vai permitir o seu nome numa mácula dessa
natureza, qlle esta Casa não vai saber responder.
O Sr. Josaphat Marinho - Permite-me V. EJc&
um a:parte;nobre Senador Pedro Simon?
O SR. PEDRO SIMON - Com o maior prazer,
ouço o aparte do nobre Senador Josaphat Marinho.
O Sr. Josaphat Marinho- Para lembrar a V.
Ex", quando se referiu ao efeito retroativo, que a
Constituição sob a qual foi eleito o atual Presidente,
fixava-lhe o mandato declarando: "não podendo ser
reeleito para o per!odo imediato".
O SR. PEDRO SIMON - É evidente, está mais
do que claro.
-sr. -Presidente, não tenho nenhuma dúvida de
que vivemos um ciclo. Da mesma maneira que, em
1954, levou Getúlio Vargas ao suicfdio; da mesma
maneira que, em 1964, houve o golpe; da mesma
màneira que o Colégio Eleitoral disse "não" a Maluf
e elegeu Tancredo; da mesma maneira que aconteceu a eleição de Collor; da mesma maneira que houve o impeachment de Collor, hoje, há um sentimento a favor da reeleicão. Não tenho nenhuma ilusão
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nesse sentido. Que passe a reeleição no referendo,

é uma solução democrática! É melhor o Presidente
da República, o Congresso Nacional safrem para
uma solução democrática que seja respeitada pela
sociedade do que fazer o absurdo de, de repente,
não mais do que de repente - já seria um escândalo
- aprovar a reeleição sem um plebiscito. E dez vezes escândalo aprovar a reeleição, recuando, retroagindo aos atuais mandantes que quando foram
eleitos não havia reeleição.
Sr. Presidente, a emenda que apresento é para
ajudar. Concordo que a emenda que eu tinha apresentado no plebiscito complicava: parava tudo; se
realizaria o_plebiscito, não se sabe quanto tempo levaria isso, e depois é que viria para nós votarmos.
Agora, não,' Sr. Presidente: o referendo será feito
depois da votação. O processo continua. O máximo
que vai acontecer é votarmos o referendo, e ele voltar para a Câmara. A Câmara só pode discutir o referendo, nada mais, Sr. Presidente! Ou diz "sim", ou
diz "não" ao referendo. Se disser "não", o referendo
cai, e tudo fica como está agora; se disser "sim", é
aprovado o referendo. Não se reinicia o debate_.
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Constituição quando não é necessário, que dêem ao
Presidente a reeleição com mandato lfmpido, transparente, com a presença da vontade popular. Espe. ro que esta Casa não faça o que nem,a"ditadura militar teve coragem de fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Continua em discussão a matéria.
OSR. JOSÉ EDUARDO_ OUTRA- Peço a palavra para discutir, Sr: Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra a V. Ex- por dez minutos.

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PTSE. Para discutir. Sem revisão do orador.} - Sr. Presidente, S,..s e Srs. Senadores, estamos diante de
mais uma emenda constitucional semelhante a tantas outras que passaram por esta Casa - pelo menos desde que eu aqui tenho assento -, como as referentes à quebra do monopólio do petróleo e das
telecomunicações, gás canalizado, empresa nacional, fundos de estabilização fiscal, etc. Em todas essas matérias, o Senado, com os mais diversos arguNão se inicia novo debate na Câmara dos Dementos, não estabeleceu uma única modificação,
putados. A Câmara vai debater o referendo, porque
porque se o fizesse, os projetes voltariam à Câmara,
o resto nós vamos votar aqui. Vota-se o referendo.
seriam atrasados, o real cairia e a estabilidade iria
\
Rejeitado - repito -, morreu! Não-rejeitado, é aceito.
para o espaço.
Está aprovada a reeleição, submetida ao referendo.
Lembro-me que esse argumento foi colocado
Continuamos a trabalhar, normaliza-se a situação, e
aqui, em 1995, quando se discutia o petróleo. O proo povo vai decidir. Se não fiZen:nos isso, Sr. Presijeto não poderia voltar à Câmara, porque os investidente, com o Congresso Nacional rejeitaÍldo todas
dores estrangeiros ·estavam na f~teira do Brasil
as vezes, é porque na verdade temos pouco amor à
com a mah:l cheia de dinheiro para investir em petródemocracia.
·
..
.
leo. Até hoje não votamos a regulamentação, quer
Alguém já disse: "Consultar o povo? Nós tedizer, dois anos depois, numa demonstração de que
mos a maioria no Senado! Temos maioria tranqOila
. ... .
.
a pressa não era tanta assim.
no Senado. Consulta popular é para quem não tem
Como já fez questão de registrar b Senador Jomaioria; quem tem maioria, usa a maioria". Aliás,
saphat Marinho em aparte ao Senàdor Pedro Simon,
esse argumento não é de hoje; ouvia-se muito no reessa regra valeu para todas, menos para a reforma
gime militar. Cansei de ouvir, Sr. Presidente: "Maioda Previdência e, provavelmente, também não valeria é para ser usada, minoria é para chorar". Isso
rá para a reforma administrativa, porque, em relação
pode ser aplicado aqui: realmente há a maioria. A
a essa, o Governo já teve a sua primeira derrota.
maioria pode ser aplicada. Na verdade, em vez de
Então, a reforma sairá da Câmara diferente do figurise aplicar a maioria, golpeando a Constituição, pono que o Governo estabeleceu, e o Senado terá a
der-se-la aplicá-la garantindo a democracia e gatarefa de restabelecer o projeto da fonna como o
nhando o referendo, porque eu acho que ganha.
Governo quis.
Dessa fonna seria diferente, Sr. Presidente.
Estamos agora diante da emenda da reeleição.
Faço um apelo aos Uderes dos Partidos de
Já tive oportunidade de registrar, seja no plenário,
Governo, que vão decidir, porque não somos mais
antes de a matéria vir a debate oficialmente, seja na
do que dez ou doze ou quatorze que se dão à avenComissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que
tura e à falta de lucidez de não entender que a hora
sou contra o principio da reeleição para os aluais e
é de dizer "amém, Presidente•. Peço, então, aos Ufuturos Chefes de Executivo, pelo menos a médio
deres do Governo que, pelo menos, não rasguem a
prazo, no nosso Pafs.
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Não me convencem os argumentos de que a
reeleição é um exemplo de que o sistema democrático brasileiro estaria evoluindo. Na verdade, a reeleição, principalmente na forma como toi introduzida no
debate político nacional, leva-nos à constatação de
que continuamos, no que diz respeito à legislação
eleitoral e política, votando emendas "fulanizadas•,
votando modificações casuísticas, votando modificações na legislação que não estão no bojo de uma reforma política global porque, se não fosse assim,
não estaríamos agora discutindo apenas a reeleição~
na medida em que existe uma comissão especial
nesta Casa que está exatamente procurando fazer
um projeto de ampla reforma política e eleitoral em
nosso País. Como o objetivo claro, na verdade, é
úniéa e exclusivamente permitir a reeleição do atual
Pr~sidente da República, temos que nos subordinar
a essa vontade de Sua Excelência.
Independentemente do mérito da reeleição, temos que ter claro que o projeto, como veio da Câmara dos Deputado~. é um monstrengo que o Senado Federal não pode ratificar. Foram levantados •n•
exemplos na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania sobre essa questão da desincompatibilização.
O Presidente da República, se quiser ser candidato à reeleição, não precisa se desincompatibilizar. Todavia, se pm essas surpresas da vida P.Oiftica, o PSDB e o f·FL não mantiverem sua aliança, e
o Vice-Presidente, Dr. Marco Maciel, quiser ser candidato a Presidente da República, tem que se afastar do cargo de Vice-Presidente, enquanto o Presidente, que é quem tem a caneta, não precisa se
afastar.
Se o Presidente da República quiser ser Vereador em São Paulo, onde está o seu domicnio eleitoral, precisa se afastar da Presidência da República, talvez porque se julgue que Sua Excelência vai
usar a máquina para se eleger Vereador. No entanto, não precisa se afastar para ser candidato a Presidente da República. O Prefeito de qualquer cidade
do interior do Brasil que queira ser candidato a Presidente da República tem que se afastar dessa Prefeitura, talvez porque a máquina de uma cidade do
interior do Brasil venha a ter uma influência muito
grande na disputa presidencial, mas o Presidente da
República não precisa.
O Ministro Nelson Jobim, quando esteve na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para
ser sabatinado como candidato a Ministro do Supremo, quando questionado sobre a interpretação que
havia dado à Constituição quanto a desincompatibili-
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zação, disse não haver necessidade de desincompatibilização porque a Const~uição não explicita
isso. Mas é lógico que a Constituição não explicita
isso; nossa Carta não previa, nem prevê o principio
da reeleição; não tem qualquer artigo ou parágrafo
estabelecendo que para alguém ser candidato ao
próprio cargo precisaria se afastar. E o Ministro disse ainda que essa tinha sido a vontade politica da
Câmara dos Deputados, ou seja, que havia uma
vontade expressa de que o Presidente da República
-não precisaria se afastar.
No entãnto, não- é es5a a verdade. Essa interpretação casuística foi sacada no momento em que
a maioria do Governo não tinha 5egurança para votar um destaque oferecido pela Oposição que suprimia a expressão •sem se afastar do cargo•. Naquele
momento havia uma divisão no PMDB e uma tenaência para que essa expressão •sem se afastar do
cargo• não fosse incluída na emenda a partir dos
três quintos, já que estava destacada.
Com base nessa realidade política e sem segurança para garantir a aprovação daquela expressão,
o Governo sacou essa interpretação esdrúxula: todos votariam favoravelmente à supressão do referido termo, uma vez que ele não era necessário porque a Constituição não estabelecia a desicompatibilização porque não previa a reeiE:oição.
Sr. Presidente, S~s. e Srs. Senadores, é necessário que o Senado se disponha...
O Sr. Josaphat Marinho - Permite-me V. Exum aparte?
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Ouço V.
Ex- com prazer.
O Sr. Josaphat Marinho - Acentue mesmo a
linha do. seu pensamento. Não é que a Constituição
não previsse apenas a reeleição: a Constituição a
proibia e declarava, como declara, que o Presidente
não pode ser reeleito para o perlodo imediato. Então
não havia porque cogitar de desincompatibilização,
já que havia a proibição expressa da reeleição.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - É verdade,
Senador Josaphat Marinho. V. Ex- situa a questão
de forma muito mais concreta e competente no que
diz respeito à Constituição.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, é necessário
que o Senado Federal se disponha a modificar essa
emenda porque ela estabelece um tratamento absolutamente diferente entre pessoas que ocupam cargos até mais importantes e que podem ser candidatas à reeleição sem se desincompatibilizar, enquanto
outras não podem.
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Alguns argumentam que a desincompatibilização é uma contradição com a reeleição. Em tese,
isso é verdade. Cita-se que não há lugar algum no
mundo em que há reeleição com desincompatibilização; mas também não há lugar algum no mundo em
que haja regime presidencialista com medida provisória, como no Brasil. Não seria a primeira vez que o
Brasil, na sua legislação política e eleitoral, poderia
ser considerado sui generis em relação aos outros
pafses do mundo.
O principal argumento levantado em defesa da
reeleição do Presidente da República - reeleição
sem desincompatibilização - é que nossa Imprensa
é livre, há sociedade civil organizada com amplas
condições de fiscalizar se haverá ou não a utilização
da máquina pública. Isso é até verdadeiro, em parte,
para a eleição presidencial. Mas gostaria de ver o
que vai ocorrer em mais da metade dos milhares de
municfpios brasileiros onde não há essa imprensa livre; muitas vezes, não há Imprensa de espécie alguma, nem livre nem presa; não há sociedade civil organizada; não há, enfim, instrumentos para que a
população possa impedir ou pelo menos diminuir
essa utilização da máquina pública.
E o mais grave, Sr. Presidente, é que não tenho dúvidas de que, se for aprovada a emenda da
reeleição sem a desincompatibilização, a tendência
é modificar-se totalmente a Lei das Inelegibilidades,
o que vai permitir que parentes, secretãrios dê Estado sejam candidatos. E o que vai acontecer em
grande parte dos Municfpios onde existem apenas
nove vereadores é que os prefeitos vão constituir,
artificialmente, novas secretarias no âmbito dos Municfpios. Esses novos secretários vão ser candidatos
a vereador, vão ter chances diferentes de disputa
em relação aos outros candidatos. Na prática, vamos ter uma profunda feudalização da polftica brasileira, particularmente nos Municfpios.
"
Portanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, reafirmamos nosso voto contra a reeleição; vamos votar favoravelmente à Emenda da Desincompatibilização para todos os candidatos e vamos votar
a favor da emenda do Senador Pedro Simon, que
exige o referendo. Entendemos que isso é o mfnimo
que se deve exigir, caso haja modificação da Constituição, no que diz respeito à tese da reeleição.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Senador Lauro campos.
O SR. LAURO CAMPOS (BiocoiPT·DF. Para
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, a democracia brasileira é
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uma árvoré tffi .. j..;, i;rtlis:;e -com !muita sabedoria um
conterrâneo ilustre do Presidente do Senado Federal.
Essa árvore tenra que é a democracia brasileira deveria ser cuidada com mais atenção, mais carinho, mais cuidado, a fim de que não sofra outra descontinuidade, outra morte.
Por que a democracia brasileira é essa árvore
tenra a que se refere Mangabeira? Justamente porque ela seria, no máXimo, uma democracia polftica
se realmente a vontade do povo se manifestasse li·
vre e soberanamente, sem os condicionamentos das
bombas monetárias que penetram no mercado elei·
torai, distorcendo as consciências e deturpando a
democracia; se as eleições não fossem condicionadas pela presença de 490 emissoras que constituem
a Radiobrás a sen1iço da reeleição do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, de acordo com declarações de seu Presidente à revista lstoÉ. Ela seria
realmente uma democracia polftica, se a sociedade
brasileira pudesse escolher livremente, de tempos
em tempos, seus governantes, seus representantes.
A tenra árvore da democracia brasileira pode
vir a fenecer em uma sociedade onde há a completa
ausência de democracia em suas relações básicas,
fundamentais. Não se pode falar em uma democracia brasileira enraizada, consolidada, muito mais
profunda do que a simples democracia polftico-eleitoral se a propriedade no Brasil não é democraticamente distribufda; se 5% dos proprietários ·detêm
43% das propriedades brasileira; se os 10% mais ricos no Brasil são oitenta e ·quatro vezes mais ricos
do que os 10% mais pobres, enquanto no Japão, por
exemplo, a diferença entre os 20o/o mais ricos·e os
mais pobres é de quatro vezes apenas; e se a distribuição social do saber, se o acesso ao ensino não
fosse tão desigual, como é no Brasil, entre aqueles
q;,re têm de trabalhar durante a infância e aqueles
outros que conseguem ser as exceções e que, sem
trabalhar, atingem até as academias, até os cursos
superiores.
A sociedade brasileira, portanto, não constitui o
solo sobre o qual possa se erguer uma democracia
real, uma democracia que distribua mais ou menos
igualitariamente a vida, a saúde, o tempo de lazer.
Assim, pelo menos, seria deixado aos brasileiros,
quase como uma doação de sua história, o poder de
eleger nesses .condicionamentos tão desiguais o
Presidente da República, os Governadores de Estado e os Prefeitos.
Pois bem, é de suma importância que no Brasil, de quatro em quafro, ou de cinco em cinco, ou de
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seis em seis anos, sem possibilidade de reeleição,
as eleições se verifiquem, para que o povo se manifeste e, quase ilusoriamente, pratique um ato democrático. Do contrário, a própria possibilidade de
avançarmos em direção a uma democracia real estará seriamente ameaçada.
A reeleição constitui um dos crimes praticados
contra uma das poucas e tenras formas de manifestação democrática da sociedade brasileira. Por isso,
em todas as suas Constituições - a partir da de
1891 -, ficou assegurada a inegibilidade do Presidente da República. Sábia nossa história politica,
que impediu que, num pais em que o Presidente da
República se apossa de uma soma de poderes que
o aproximam de um verdadeiro rei todo-poderoso,
não houvesse a possibilidade de que esse seu império durasse quatro, cinco ou seis anos.
É, portanto, a continuidade, a realimentação do
processo pelo uso desse poder altamente concentrado em causa própria, atraindo outros investimentos eleitorais, praticando a politica do "é dando que
se recebe", que o Presidente Fernando Henrique
Cardoso e alguns de seus assessores já disseram
que não iriam usar mais.
Diante desse quadro em que a nossa tão tenra árvore democrática tenta sobreviver, parece-me
ser um golpe letal a possibilidade de que Sua Excelência, o Presidente da República, concorra à
reeleição, levando consigo toda a coorte de poderosos que o cercam, principalmente em uma situação de crise, em que as benesses são feitas, talvez;-em pagamento, em retribuição a favores prestados na eleição passada, quando o Presidente da
República e o Presidente do Banco Central resolveram, num sábado à noite, doar R$20 bilhões frise-se - aos bancos brasileiros, mediante o
Proer. Quanto os bancos beneficiados contribuirão
de volta em pagamento aos favores recebidos
deste atual Governo?
Portanto, neste mundo de desigualdades e de
prepotência, só poderlamos admitir a possibilidade
da reeleição se ela antes fosse passada pelo crivo
da voz rouca das ruas, se o plebiscito realmente decidisse se a vontade popular se inclina para permitir,
pela primeira vez na História do Brasil, a renovação
dos quatro anos para o Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Convém lembrar que, munas vezes, quauo ou
cinco anos foram demais. Por exemplo, eleito Jãnio
Quadros, os seus cinco anos de mandato foram
exercidos por três Presidentes da República diferentes, ou seja, foram necessários mais dois Pre_siden-

tes para completar o-mandato do Sr. Jãnio Quadros:
João Goulart e o Marechal Castello Braneo. O Presidente Cofiar também não conseguiu terminar o seu
mandato. E o único reeleito, Rodrigues Alves, morreu antes de tomar posse no seu segundo mandato.
Portanto, no Brasil é difícil completar o mandato, e Juscelino que o diga, com Jacareacanga e Aragarças e todos os percalços que teve que superar.
Da mesma forma, Artur Bernardes, que teve que governar em estado de sitio, ameaçado de deposição
a cada dia.
Agora, o otimista Presidente, que está sofrendo, como disse no Canadá, as durezas da Presidência, quer sofrer mais. Faz tudo para sofrer mais. Modifica a Constituição, que jurou cumprir. Não quer
mais saber de desincompatibilização; quer entregar
a si mesmo, a faixa presidencial. Portanto, é muito
grave o que decidiremos, em breve, neste Senado
Federal.
Parece-me que estamos decidindo a própria
sobrevivência daquilo que resta dessa tenra árvore
democrática tão diffcil de ser cultivada em nossa cultura.
Muito obrigado.
O SR PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
-Continua em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro,
por hoje, a discussão, que voltará, amanhã, na quarta sessão deliberativa ordinária.
De acordo com o disposto no art. 305 do Regimento Interno, volta-~~o Item 1 da pauta, levandose em conta que o pa~ registra a presença de 50
Srs. Senadores. (Pausa.)
O SR PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
-Hem 1:
Votação, em turno único, do Requerimento n~ 263, de 1997, do Senador José
Eduardo Outra, solicitando, nos termos regimentais, tramitação conjunta dos Projetes
de Lei do Senado n2 s 41 e 133, de 1996, por
versarem sobre a participação dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municlpios na implantação da Reforma Agrária. ·
Em votação o requerimento, em turno único.
As Srls e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Os Projetes de Lei do Senado n•s 41 e 133, de
1996, passam, assim, a tramitar em conjunto.
As matérias vão ao exame das Comissões de
Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos
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Económicos, cabendo a esta última a decisão terminativa.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - A Presidência apela aos Presidentes
das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos Económicos para que agilizem a tramitação dos projetas de lei em questão, tendo em vista que esta Presidência recebeu no dia 18 do corrente mês uma representação do Movimento dos Sem-Terra, interessada na solução definitiva dessas proposições,
bem como um apelo feito pelo Ministro Raul
Jungmann no mesmo sentido. Daí por que peço
agilidade na votação desses projetas nas Comissões e que eles possam vir a plenário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães}
-Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n° 24, de 1997 (n°
378197, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Complementação
Económica entre o Mercosul e a Bolfvia, celebrado durante a última reunião do Conselho
do Mercosul, realizada em Fortaleza, nos dias
16 e 17 de dezembro de 1996, tendõ
Parecer favorável, sob n° 138, de
1997, da Comissão
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
A Presidência esclarece ao Plenário que
consta dos avulsos do parecer da matéria o relatório da representação brasileira da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul, proferido nos termos do inciso I,§§ 1° e 2°, da Resolução n° 1, de
1996-CN.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães}
-Item 4:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução n° 47, de 1997 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Económicos
como conclusão de seu Parecer n° 123, de
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1997), que autoriza o Estado de Alagoas a
contratar operação de crédito sob a forma
de Termo Aditivo de Rerratificação ao Contrato de Abertura de Crédito, celebrado no
dia 1O de dezembro de 1996, junto à Caixa
Económica Federal.
·
A Presidência esclarece ao Plenário que, quando da apreciação da matéria na referida Comissão,
no dia 8 do corrente, aquele colegiado deliberou no
sentido de solicitar ao Banco Central do Brasil parecer sobre a presente proposição para instruf-la no
Plenário desta Casa. Nesse sentido, a referida Comissão encaminhou Offcio CAE n° 10/97, em 8 do
corrente, ao Banco Central, solicitando a sua mani·
festação. Em virtude de, até o presente momento,
não ter ainda sido atendida a soliqitação, a Presidência retira a matéria da pauta, nos termos do art. 175,
e, do Regimento Interno, a fim de aguardar a manifestação do Banco Central para que o processo possa: ser votado:
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Esgotada a matéria constante da Ordem
do Dia.
Sobre a mesa, redação final que, nos termos
do art. 320 do Regimento Interno, se não houver objeção do Plenário, será lida pela Sr' 11 Secretária
em exercício, Senadora Emília Fernandes.
É lida a seguinte:
PARECER ~ 172, DE 1997
, (Da Comissão Diretora)
. .
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n<~ 24; de 1997 (nll 378, de
1997, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Proíeto de Decreto Legislativo n° 24, de 1997 (n°
378, de 1997, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de Complementação Económica entre o Mercosul e a Bolfvia, celebrado durante a
última reunião do Conselho do Mercosul, realizada
em Fortaleza, nos dias 16
17 de dezembro de
1996.
Sala de Reuniões da Comissão, 29 de abril de
1997. -Antonio Carlos Magalhães, PresidenteRoilaldo Cunha Lima, Relator - Geraldo Melo Emília Fernandes.

e

ANEXO AO PARECER N° 172, DE 1997
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte
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DECRE: ro LEGISLATIVO N2

,

DE 1997

Aprova o texto do Acordo de Complementação Econômica entre o Mercosul e a Bolívia, celebrado durante a última reunião do Conselho do Mercosul,
realizada em Fortaleza, nos dias 16 e 17
de dezembro de 1996.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o texto do Acordo de Complementação Económica entre o Mercosul e a Bolívia, celebrado durante a ultima reunião do Conselho
do Mercosul, realizada em Fortaleza, nos dias 16 e
17 de dezembro de 1996.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional qud.isquer ates que possam re·
sultar em revisão do referido Acordo, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao património nacional.
Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães)
-O parecer vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que_será lido pela
sr- 11 Secretária em exercfcio_,_Senadora Emília Fernandes.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO NO 297, DE 1997

-=-~
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação, para imediata
discussão e votação, do Parecer referente à redação
final do Projeto de Decreto Legislativo n• 24, de
1997 (n° 378/97, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Complementação Econõmica entre o Mercosul e a Bolfvia, celebrado durante a última reunião do Conselho do Mercosul,
realizada em Fortaleza, nos dias 16 e 17 de dezembro de 1996.
Sala das Sessões, 29 de abril de 1997.- Nabar Júnior- Garlos Wilson.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Aprovado o requerimento, passa-se à imediata
apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
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Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães)
- Concedo· a palavra ao nobre Senador Guilherme
Palmeira, primeiro orador inscrito após a Ordem do
•
Dia.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL-AL. Pro·
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr45 e Srs. Senadores, o tema prin·
cipal do discurso que irei pronunciar poderia ter sido
resumido na discussão da matéria sobre a reeleição,
mas como tenho a intenção de me aprofundar em
um tema mais sério, que é a preservação e fortificação do federalismo brasileiro, eu preferi dispor de
mais tempo para fazer uma análise um pouco ;mais
precisa do que sinto que vem ocorrendo com relação à Federação brasileira. E para chamar a atenção de todos nós que temos responsabilidade muito
, maior do que outras Casas legislativas com relação
ao cumprimento de dispositivos constitucionais
quanto à fortificação da participação dos Estados e
dos Municfpios no contexto nacional, apresentei, Sr.
Presidente, emendas modificativas à emenda constitucional sobre a reeleição, aprovada na Câmara dos
Depu1ados.
Já tive oportunidade de me manifestar favoravelmente ao principio da reeleição dos mandatos
executivos, por inúmeras e ponderáveis razões, entre as quais alinho, desde logo, a circunstância de
subtrair aos eleitores o direito
que não há por que
de julgar os mandatários ao fim de sua gestão, como
de resto já ocorre com os próprios parlamentares.
Essa é, fundamentalmente, a razão pela qual votarei
a favor da proposta de emenda constitucional ora
em tramitação no Senado. Sendo esse direito assegurado ao Presidente da República, não vejo motivos para não garanti-lo também a Governadores e
Prefeitos. A natureza, as circunstâncias e as peculiaridades da realidade brasileira, no entanto, nos im·
-põem algumas cautelas.
A primeira e a mais imediata delas é a de criarmos os instrumentos necessários para evitar não só
o abuso, mas o próprio uso dos meios públicos, em
beneficio dos titulares de cargos executivos, tendo
em vista o poder que a Constituição e as leis colocam sob sua administração. Nesse sentido, por sinal, já tive oportunidade de, antecipando-me à própria deliberação do Senado sobre a emenda, apresentar projeto de lei complem~ntar, dis_pondo soore
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regras mfnimas nas campanhas eleitorais dos candidatos à reeleição.
A outra questão, Sr. Presidente, diz respeito à
enorme diversidade deste Pafs. Não tenho dúvidas
de que, como já assinalei na justificativa desse projeto, não é o marco legal, apenas, que vai evitar o
abuso, mas sobretudo, ao lado da diligência da Justiça Eleitoral, é a vigilância da opinião pública e dos
meios de comunicação que em nossa sociedade
exercem um relevante papel de fiscalização da conduta ética dos homens públicos. Um pleito para a
Presidência da República e para os Governos Estaduais e do Distrito Federal será acompanhado de
perto pelos grandes órgãos de imprensa, aos quais
estarão igualmente atentos o Ministério Público e a
Justiça Eleitoral. O mesmo, porém, não se dará
quando se tratar de eleições nos mais de cinco mil
Municfpios brasileiros de pequeno e médio porte.
Dar a preocupação que tive em deixar explicito, por
meio de emenda à proposta em tramitação no Senado, que ··a reeleição seria permitida urna única vez•.
Os Anais da Justiça Eleitoral registram mais de urna
centena de casos em que, valendo a regra vigente
de se proibir a reeleição, há mandatários municipais
que exerceram, não consecutivamente, mais de urna
vez o cargo de Prefeito. Caso a emenda venha a ser
aprovada na forma como se encontra, redundaria,
em alguns casos, em um virtual monopólio do poder,
visto que prefeitos reeleitos após interstfcio de quatro anos poderiam novamente pleitear o mesmo cargo
e conseqüentemente nova reeleição, sendo, na prática, mandatos de 16 anos. Estou, portanto, referindome a casos concretos e não a meras hipóteses. Faço
votos de que, até as próximas eleições municipais, o
Congresso possa evitar· casos como esses.
O outro assunto que me motiva a emenda, S,..
Presidente, é a questão da autonomia estadual. A
regra que estabeleceremos aplica-se, por força dos
arts. 25 e 29 da Constituição em vigor, a Estados e
Municfpios, indistintamente. Mais do que isso, o art.
28 prescreve imperativamente que os mandatos dos
Governadores será de quatro anos, da mesma forma como o art. 29, inciso I, estabelece igual período
para os mandatos municipais. Trata-se, a meu ver,
de um excesso de zelo centralista que a Constituição terminou consagrando, com vale violação do
principio da autonomia estadual. O ideal, parece-me,
seria que a matéria fosse deixada ao arbftrio das
Constituições Estaduais e das Leis Orgânicas Municipais, obedecida a faculdade constitucional, contida
na emenda, de uma só reeleição.
Todos nós sabemos que o federalismo é uma
realidade historicamente nova na evolução constitucional de todos os pafses. Inscrito na Constituição
americana de 1787, quando foi ratificada pela maio-
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ria das antigas 13 colônicas americanas, a nova forma adquiriu expressão no decurso do século XIX,
quando regiões como a antiga Prússia e também a
Sufça, unidas em tomo de uma virtual confederação
de Estados, adotaram essa inovação, como forma
de conciliar a autonomia local com a existência de
um governo nacional. No Brasil mesmo, o federalismo é uma conquista do fim do século passado, pois
o Império que vigorou até 1889 era um Estado Unitário. O debate entre •unionistas• e "federalistas• nos
Estados Unidos, além de ser uma questão de enorme relevância na filosofia polftica, era, também, um
problema jurfdico de enorme transcendência, ampla
e eloqüentemente discutido na série de 85 números
do Federalista, jornal em que as figuras eminentes
de Jay, Hamilton e Madison, este último, com enorme preponderância, defenderam o novo regime.
Embora a poderosa engenharia constitucional
dos Estados Unidos tenha entregue ao poder neutro
que é a Suprema Corte, o papel de guardiã da
·Constituição e dos direitos dos Estados em face do
Governo da União, foi sem dúvida o federalismo alemão, calcado na tradição jurídica da antiga Prússia,
o que melhor distinguiu, de maneira prática, o principio que deve presidir a poderosa construção politica
que é a união de Estados federados.
Toda a defesa do principio federalista nos Estados Unidos se centrou na questão crucial de que
um Governo Federal não significaria, necessariamente, a existência de um governo de caráter nacional, a cujas ordens e decisões os Estados que tinham assinado os "Artigos da Confederação" recusavam obediência. Era uma questão tão relevante
que a primeira decisão da Corte Suprema que afiançou a Constituição data exatamente de 1793, seis
anos, portanto, depois da ratificação da maioria dos
antigos Estad.os Confederados. Por essa decisão, o
Estado da Georgia se recusou a aceitar a jurisdição
federal em assuntos de sua competência interna. A
Corte Suprema decidiu que os cidadãos tinham o direito a essa proteção jurisdicional. Mas a questão
gerou tal resistência e controvérsia que esse direito
terminou revogado pela 11 1 emenda.
Como a Constituição americana é, em alguns
casos, um texto dúbio e genérico, como exigiam as
circunstâncias da época da sua elaboração e ratificação, foi exatamente o Direito Público da Alemanha
unificada aquele que, de forma concisa, objetiva e
prática melhor descreveu o princípio básico do federalismo, segundo o qual aos estados se concedem
todos os poderes que não sejam explicitamente reseJVados à União. Esses poderes exclusivos da
União eram, originariamente, segundo a concepção
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federalista do americano, o de criar exércitos e armada, manter as relações externas com os estados
estrangeiros, declarar guerra e fazer a paz, garantir
o comércio marítimo internacional e gerir a divida
pública nacional.
A tradução prática da doutrina constitucional
alemã do Federalismo contemporâneo é exatamente
a que decorre desse princfpio: aos Estados, portanto, reservam-se todas as atribuições que esses, por
estarem mais próximos do cidadão, podem desempenhar com m~is eficiência do que a União, valendo
inclusive para a distribuição de competências entre
Estados federados e seus munícfpíos.
A fónnula sufça de atribuir soberania partilhada
aos Estados foi adotada no Brasil desde o decreto
do Governo Provisório de 15 de novembro de 1889,
que, em seu art. 32 , declarou os Estados "soberanos•. O entendimento de uma ampla competência
para se organizar conforme seu peculiar interesse
em tudo quanto lhe dissesse respeito decorreu, na
Constituição republicana de 1891 , da necessidade
de assegurar poderes que não eram preexistentes à
Constituição, como nos Estados Unidos. Uma advertência que Júlio de Castilhos não esqueceu de lembrar aos constituintes, quando advertiu que lá eram
"os Estados que tinham muita força e, portanto, era
necessário proteger a União; aqui é preciso proteger
Õs Estados contra a absorção central". Algo, por sinal, que o mais ilustre dos comentadores da oossa
Carta de 91, o culto João Barbalho, fez questão de
assinalar, dizendo que •o que cumpre entre. nós não
~ tastringir e apoucar a ação dos Estados, mas forfãlere-la e revigorá-la".
A famosa máxima anunciada por Campos Sales ao construir o que ele mesmo chamou de "Polftica dos Estados• e que passou ao consenso histórico
como a "Politica dos Governadores•, segundo a qual
•o que querem os Estados quer a União", nada mais
é do que a materialização desse principio descentralizador, indispensável num Pais demograficamente
desequilibrado e socialmente desestruturado em sua
admirável u_nidade territorial e lingüística.
Foram tão amplos, irrestritos e generalizados
os poderes atribuídos aos Estados que à União se
pennitia legislar em matéria eleitoral, por exemplo,
apenas e exclusivamente no tocante às eleições federais. As de cunho estadual e municipal eram reservadas aos próprios Estados, que se distinguiam
entre si.
Outro exemplo dessa ampla autonomia politica
e administrativa era a distribuição das rendas nacionais. Da competência exclusiva da União eram apenas um imposto, o de importação, direitos de entra-
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da e safda de navios e duas taxas, a do selo e a dos
correios e telégrafos federais. Aos Estados, porém,
cabiam, além das taxas do selo e dos respectivos
correios e telégrafos, nada menos do que quatro impostos: o de exportação, o tributo sobre imóveis rurais e urbanos, o imposto de transmissão de propriedade e aquele que incidia sobre indústrias e profissões.
O modelo federativo brasileiro, produto da genial contribuição intelectual de Rui Barbosa, portanto, foi concebido, moldado e construido com base
numa ampla descentralização politica, e até mesmo
como .forma compensatória aos 65 anos de excessivo centralismo.
Ao efêmero regime de 34, que reduziu inclusive o papel polftico do Senado, como foro dos interesses federativos, seguiu-se o autoritarismo e a
centralização do Estado Novo que garroteou as liberdades civis, liqüidou a autonomia estadual e praticamente varreu do Pais o exerclcio das práticas
politicas. Estados e municlpios transformaram-se
em mero exercicio delegado pelo poder central.
Foi a restauração democráticà de 45 que permitiu devolver aos Estados a autonomia perdida. A
Constituição de 46 era, sob o aspecto politico, um
avanço até mesmo em relação à Carta republicana
--de 91. Basta assinalar que, além de ampla liberdade
tributária em matéria fiscal, os Estados reconquistaram uma autonomia politica tão ampla, que até os
mandatos executivos estaduais eram da alçada
constitucional dos Estados. Como não havia Justiça
Federal, apenas os Códigos Nacionais garantiam a
l.Jnifonnidade do Direito em matéria cfvel e penal e
os de processo asseguravam a unidade processual.
Todas essas conquistas foram paulatina e progressivamente anuladas a partir de 64, e até antes
mesmo da adoção da efémera Constituição de 67,
que a Emenda 1/69 tenninou por anular, transformando o Brasil num Estado nominalmente federativo
e efetivamente unitário, onde só havia uma única e
exclusiva fonte de poder. O Brasil, que já era um
pafs regionalmente desequilibrado, tomou-se ainda
mais assimétrico sob o ponto de vista da renda e do
bem-estar.
Sabemos qual a realidade financeira dos Estados hoje. Em inúmeros casos, isto se pode atribuir a
deficiências de gestão politica e administrativa. Mas
não se avaliou ainda em quanto importa a imposição
de um modelo constitucional centralizador e inadequado que estipula até mesmo que beneffcios, direitos e vantagens estão assegurados a um funcionário
municipal da Prefeitura de Mata Grande, em meu
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Estado, ou qualquer outro pequeno municfpio, perdido no sertão nordestino. Desde 1968 se permitiu
que os encargos previdenciários dos servidores estaduais e municipais fossem transferidos, com a correspondente contribuição ao sistema previdenciário
do INSS, através do regime jurfdico dos celetistas.
De repente, através da Lei ng 8.112, de 1990, que
institui o regime jurfdico único para os funcionários,
em todo o Brasil, se transferiu aos Estados e municfpios o encargo das aposentadorias e pensões, sem
qualquer compensação financeira, depois de 22
anos de contribuições! Em outras palavras, foi uma
divida de milhões de reais que Estados e municípios
tiveram que absorver, depois de terem contribuído,
em maior ou menor extensão, para os cofres da Previdência. Estranho federalismo este, Srl Presidente,
que só reparte Onus, dividas e encargos, pendurando-os nas costas sempre largas e combalidas de
mais de duas dezenas de Estados e de milhares de
municípios.
Olnodelo federativa da atual Constituição é excessivamente centralizador e oneroso, sem que isto
implique em beneficias correspondentes para Estados e municlpios cada vez mais frágeis económica e
politicamente.
Chamo a atenção do Senado, porque esta Casa
deve ser a barricada dos interesses do equilibrio federativo, da solidariedade entre Estados e da harmonia
entre as Unidades Federadas. Temos que nos imbuir
de que nossa primeira missão é evitar o assédio do impulso centralizador de que sempre foi dotado historicamente o Estado brasileiro, que nasceu unitário e centralizador e que unitário e centralizador tende a se tornar se não estivermos advertidos contra os seus males
que terminam por apenar a unidade nacional e, por
conseqüência, por fragilizá-la, se não reagirmos com
energia, serenidade e firmeza
Esse é o fórum, esta é a tribuna que deve ser
utilizada por todos nós em defesa da Federação,
dos Estados e dos municfpios.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Guilherme
Palmeira, o Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente, deixa a cadeira da presidencia,
que é ocupada pela Sra. Emília Fernandes,
suplente de Secretário.
A SR• PRESIDENTE (Emília Fernandes) Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna, por
cessão do Senador Laura Campos.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr' Presidente, Srªs e
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Srs. Senadores, a construção de uma nação homogênea e democrática do ponto de vista de oportunidades de trabalho, emprego, renda, da distribuição
da riqueza e do acesso aos frutos gerados pelo processo de acumulação e reprodução, passa necessariamente pela solução dos imensos problemas enfrentados pela Região Nordeste.
O Nordeste brasileiro representa aproximadamente 18% da área geográfica do Pais, com 1 milhão 560 mil km2.
Mais de 70% dessa área encontra-se no conhecido polígono das secas e é constitulda por nove Estados. Nessa região vivem 28,3"k da população do Pais,
isto é, 44,3 milhões de pessoas, sendo que 60.6%
desse contingente populacional constituem-se em população urbana e 39.4% residem no campo.
A taxa de crescimento derriográfico da região
nordestina é de 1,82%, no perlmetro urbano atinge
3,54% enquanto que na área rural o crescimento é
negativo; - 0,28. As pessOas têm saldo da área rural
para a urbana.
É ainda no nordeste rural que resiste o maior
bolsão de pobreza da Nação. Segundo o IPEA, 17,3
milhões de indigentes sobrevivem abaixo da linha de
pobreza, administrando renda zero ou, na melhor
das hipóteses, rendimentos insuficientes para aquisição de uma cesta básica.
Em excelente estudo produzido pela Secretaria
da Indústria, Comércio, Turismo, Ciência e Tecnologia do Governo do Estado da Paraiba, sob o titulo O
Papel dos Agropólos no Desenvolvimento do SemiÁrido, elaborado pelo Dr. Aldomário Rodrigues, Assessor de Ciência e Tecnologia, é configurado, em
cores fortes e traços precisos, um quadro das causas estruturais do fraco desempenho nordestino.
Nele, são levantados alguns pontos verdadeiramente importantes para a compreensão da falência dos modelos de desenvolvimento pontualmente
experimentados em diferentes oportunidades e governos.
As estatrsticas apontadas na introdução do
meu discurso apontam para -grandes e determinantes diferenças entre o Nordeste do Brasil e as demais regiões semi-áridas do mundo, tomando-a 1mpar, posto não se conhecer, em qualquer parte do
Planeta, outro semi-árido tão populoso quanto o
Nordeste brasileiro.
Provavelmente, devido a essas condições, os
diversos modelos importados, visando o desenvolvimento regional, têm sido constantemente frustrados.
Como exemplo, o estudo cita o Chaco seco da
Argentina, região __ semi-árida com caracterlsticas
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edafoclimáticas muito semelhantes as ao Noroeste
semi-árido do Brasil, onde a base de sustentaçao
económica está centrada na atividade agropastorif,
onde o boi zebu, o capim buffel, a algaroba, a pai~
ma forrageira e a ovinocaprinocultura compõem a
principal base de sustentação da atividade económica locaL Entretanto, a. regiã2 é ocupada por apenas
urn milhão de pessoas trabalhando num SIStema tundiário diferente daquele aqui existente, privilegiando
o acesso à terra das famílias que dela retiram o seu
sustento.
Outras regiões semi-áridas do mundo podem
ser citadas, como as existentes no Peru, Chile, Estados Unidos e Austrália, as quais, apesar de semelhantes do ponto de vista climático, são diferentes na
organização política, económica, social e fundiária,
não se aplicando seus modelos de exploração ao
atendimento das urgentes demandas do semi-árido
nordestino.
Mesmo diferente, teoricamente concebido para
adaptar-se às peculiaridades locais, o atual sistema
de exploração vigente tem-se mostrado ineficaz para
o atendimento das necessidades básicas das populações que lá residem e em nada tem contribuído
para minorar o seu sofrimento, que se agrava nos
períodos de longas estiagens.
Como reflexo da deterioração das condições
humanas e do meio ambiente, intensifica-se a ampliação do processo migratório rumo aos centros urbanos, exponenciando os problemas sociais nas
grandes cidades.
Teorias recentes aprofundam os diversos aspectos das relações entre mercado de trabalho e pobreza, enfatizando o desemprego e o subemprego
como dois dos seus elos principais.
Teorias recentes aprofundam os diversos aspectos das relações entre mercado de trabalho e pobreza, enfatizando o desemprego e o subemprego
como dois dos seus elos principais.
Na sociedade de mercado, o acesso aos meios
para atender às necessidades básicas, conferido,
em primeiro lugar, pela renda, para a maioria da p()- pulação, advém do trabalho assalariado, dependente, portanto, das oportunidades de emprego com
remuneração suficiente para uma vida de boas condições.
Quanto maior a defasagem entre o salário e a renda necessários para satisfazer tais necessidades, maior
será a dependência dessas pessoas com relação a C>Utros meios de sobrevivência, o que signifiCa dizer que
elas dependerão cada vez mais do Estado para a efetiva realização de seus direitos à cidadania.

-cõnluctO,Sr.Presiaen1é~ Sr'!s e"-Srs~ Senado"
res, a reg1o-naliZaçaó-âos-g-~stos públicos federais· que-aevena sefVir como--instrumento de correção
das clesigüáldades ínfer-regionais e intra-regionaisé apenas um dos inúmeros mecanismos por meio
dos quais as ações de Governo terminam contribuindo para a persistência da pobreza no Nordeste.
Essa política tem realmente feito com que a
perpetuação exista, senão vejamos - vamo-nos valer mais umavezâas-estatfslicas da Fundação Getúlio Vargas:
As despesas cõm o setor público federal (Governo e empresas) nó Nordeste; em 1970, representaram 13,4% do-conjunto desseS gastos no Pafs.
Em 1975, essaparticlpãÇão hãvia cafdó para
10,9%; em 1980, decresceram para 10,3%; em
1985_, as despesas do Setor Público Federal no Nordeste apreSéntaram
queda aindaniiliS acentuada, alcançândo apenas 8,5% d-o total nacional, apesar de a-Região contar com 28,9% da população da
brasileira registrar os piores fndices de qualidade
de vida do Pafs. .
Sr4 Presidente, -Sr's e Srs. Senadores, esses
números mostram -que ó POder Público Federal gasta por habitante, no Pafs como unftodo, três vezes
mais do que gasta com o Nordeste, restando confirmada a tese de quE! falta-vontade polftica para resolver, efetiva e definitivamente, o problema das dispa·
ridades regionais.
Chamo a atenção dos Srs. Senadores para o
f~Q~Q~ _quE),_em_19_70, o Governo gastava no Nordeste 3,4%; em 1980, esse número; quE! Vinhà cain- do gradativamente, chegou a 8,5% do total nacional.
Ainda: três veies ci que gasta no Nordeste o Governo gasta nas demais regiões do Pafs.
Por outro lado, e de acordo com a Secretaria
da Receita Federal, do total dos incentivos ficais que
corresponderam em 1993 a 1,13% do PIB, 45,8% foram apropriados pelo Sudeste; 38,8% pela Região
Norte e tão-somente 9,6% pelo Nordeste.
Nessas condiÇões, S~ Presidente, Sr's e Srs.
Senadores, toma-se diffcil estabelecer diretrizes e
programas capazes de resgatar o Nordeste do Brasil
do quadro de miséria e atraso a que parece historicamente condenado.
·~_J)reciso que repensemos a nossa responsabilidade, enquanto legisladores;-na manutenção do
descaso das nossas autoridades quando a apropriação dos recursos orçamentários. Igualmente é preciso uma sensibilidade mais apurada desta Casa
qUando votamos propostas e iniciativas cujo impacto
nas economTas das regiões mais carentes se traduz,
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via de regra, em restrições às fontes potenciais de
alavancagem do desenvolvimento e em redução dos
recursos necessários à eliminação das desigualdades que aviltam a vida nessas regiões.
Nesse contexto, gostaria de expressar a minha
preocupação com a proposta de prorrogação do
Fundo de Estabilização Fiscal - FEF a ser votada
nos próximos dias. A desvinculação de recursos de
determinadas áreas para a viabilização desse Fundo
tem acarretado expressivas perdas de receitas para
Estados e Municfpios, retringindo ainda mais as fontes de financiamento necessárias à reversão do quadro de pobreza que abordamos.
A permanecer a indiferença do Legislativo
quanto ao descumprimento do preceito constitucional que determina tratamento diferenciado, com vistas à redução das disparidades regionais, e a insensibilidade do Executivo, no que tange à apropriação
dos incentivos por parte das regiões mais atrasadas,
nenhuma proposta de superação dos problemas do
semi-árido nordestino e da Região Nordeste como
um todo logrará êxito.
Nos próximos dias, voltarei a abordar este
tema, desdobrando-o em suas diversas implicações.
Para hoje, entendo ter alcançado o meu objetivo,
que era o de desmitificar o argumento de que o Nordeste brasileiro é um poço sem fundo no consumo
de recursos da União.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Ney Suassuna, a Sra. Emflia Fernandes, suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Leomar Quintanilha.
O SR- ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) Tem a palavra o nobre Senador Roberto Freire, para
comunicação inadiável, pelo prazo de cinco minutos,
nos termos do art. 14, inciso VIl, do Regimento Interno.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco/PPS-PE.
Como Lfder. Para uma comunicação inadiável. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, conforme têm noticiado amplamente os jornais do nosso Estado, nas últimas semanas o jornalista e colunista Fernando Veloso, ex-Presidente do
Sindicato da categoria e atualmente no Diári<f de
Pernambuco, vem recebendo ameaças de morte
em nome de setores que-estariam descontentes
com algumas notícias publicadas relativas à questão
dos precatórios. As ameaças se materializaram no
último final de semana, quando a esposa do colunista, a também jornalista Edna Nunes, acabou por so-

frer um atentado quando fazia o percurso do trabalho para a sua casa.
Obviamente, as ameaças e o próprio atentado
assinalado partem de bandidos e pess.oas desclassificadas que, escondendo-se sob o manto do anonimato, procuram asfixiar a liberdade de imprensa em
nosso Estado. Entretanto, como já ocorreu em vários outros momentos de nossa história, esse tipo de
comportamento não tem passagem junto à consciência democrática.
Fomos informados de que o Governo do Estado de Pernambuco, cujos compromissos com a liberdade e a democracia são inquestionáveis, já se
mobilizou para localizar e punir os autores das
ameaças e dos atentados à famnia do jornalista. Esperamos que os responsáveis por atos tão covardes
possam estar em breve atrás das grades.
Nesse sentido, além de prestar a minha mais
ampla solidariedade a Fernando Veloso e Edna Nunes, bem com à sua famnia, gostaria de fazer constar
dos Anais do Senado a nota do Sindicato dos Jornalista sobre o episódio, que ora encaminhamos à Mesa.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. ROBERTO FREIRE EM SEU PRONUNCIAMENTO
NOTA OFICIAL
O Sindicato dos JomaHs1as de Pernambuco vem a público
denunciar as ameaças 9 atentados dos quais vem sendo vftima o
jomalista Fernando Veloso, ex-presidente desta entidade, e titular
da coluna Diário Politico do Diário de Pernambuco. Não só o
próprio jqmaHsta, mas também seus perantes próximos vêm sofrendo Ioda espécie de ameaças e atentados.
Enganam-se esses bandidos, que se escondem sob o manto
covarde do anonimato, se pensam que vão poder cassar a palavra
do jomalismo pernambucano, com expedientes que atentam cootra
a liberdade 9 a vida hl.mana. Saibam esses bandidos que o jornalista Fernando Veloso não está só. O Sindicato dos Jornalistas de Per·
nambuco. sua entidade de classe, está ao lado do jornalista para
garantir-lhe a vida e o pleno exercfcio da profissão.
Informamos à sociedade que o Sindicato dos Jornalistas já
tomou Iodas as providências para garantir a vida de Fernando Vefo.
so, como denunciar oficialmente o lato ao comandante da Policia
Miitar de Pernambuco, coronel Antonio Menezes, e ao secretário de
Segurança Pública do Estado, o Sr. Antonio Moraes. fJIJ mesmo
tempo, o Sindicato já exigiu garantias de vida para o jornalista.
O Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco cobra e espera
que as autoridades responsáveis pela segurança deste Estado tomem todas as providências possfveis para garanti r a vida e o
exercicio profissional do jornalista Fernando Veloso, sob pena de
serem responsabilizadas por qualquer atentado que venha a
acootee<;r contra o associado e ex-presidente de nossa entidade.
A Diretoria

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campala.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e.
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Srs. Senadores, estou encaminhando à Mesa, neste
instante, projeto de lei de minha autoria versando
sobre concursos públicos.
Como se sabe, a universalização do principio
do concurso público foi, sem dúvida, a principal alteração introduzida pela Constituição de 1988 no campo da Administração Pública. É no sentido de aper·
feiçoar o instituto que~ãpresento "a presente proposição, regulamentado alguns aspectos da sua realiza·
ção.
O primeiro ponto abordado no meu projeto é o
aproveitamento por um órgão ou entidade de servidores concursados por outro.
·Na minha proposição, é fundamental que este
fato· não agrida os principias que presidem a obrigatoriedade da realização do concurso público. Ou
seja, o aproveitamento de candidato aprovado por
concurso público realizado por outro órgão ou entidade somente poderá se dar desde que tal procedi·
menta não fira o prinélpio da igualdade.
Esse aproveitamento, no entanto, somente poderá ocorrer se o edital do respectivo concurso previr, expressamente, esta possibilidade, bem como a
relação dos órgãos ou entidades nos quais o aproveitamento poderá se dar.
Outro condicionante ao aproveitamento é que
ele não poderá, em qualquer hipótese, ensejar provi·
menta derivado. Isto é, o candidato jamais pode ser
investido em cargo diverso daquele para o qual se
candidatou ou em cargo pertencente a carreira ou
plano de classificação distinto.
Uma segunda questão que me proponho a regulamentar é a relativa às taxas de inscrição de concursos públicos.
Acredito ser fundamental, para garantir o acesso de todos aos certames, pennitir a isenção dessas
taxas pai'C'. aqueles que demonstrem a falta de recursos para pagá-las, ou seja. para os desempregados.
O concurso público não pode, em absoluto, ter como
um dos critérios de seleçã.o o poder econõmico.
Ainda na direçã.o de garantir a igualdade de todos no concurso público, Sr. Presidente, Impõe-se
restringir a exigência da realização de provas de lfngua estrangeira, pennitindo-a, tão-1>0mente, para
acesso àqueles cargos nos quais isto se mostre necessário, confonne demonstrado no respectivo edital
de convocação.
Finalmente, impõe-se, com o objetivo de elimi·
nar injustiça para com aqueles que já são servidores
públicos e candidatam-se a novo concurso público,
assegurar-lhes que não terão redução em sua remuneração com a mudança.

I

Outra questão que m<Jrece ·regulamentação
está relacionada com os cargos que exijam habilidades específicas. Esses cargos são, por exemplo, os
de motorista, segurança e outros serviços manuais
que requeiram acentuada prática do profissional
para que o exerclcio da atividade seja seguro e eficiente.
Nesses casos específicos, o Poder Público poderá exigir do candidato a comprovação de expe_riência profissional de até dois anos.
É fundamental esclarecer que não se está concedendo a eles nenhum tipo de privilégio ou vantagem no concurso público ao qual ·se submetem em
absoluta igualdade em relação aos demais concorrentes. Apenas, têm assegurados, no novo cargo, os
direitos e vantagens que obtiveram no cargo anterior, muitas vezes depois de inúmeros anos de dedicação ao serviço público.
Para evitar que esta possibilidade seja utilizada
como subterfúgio para escapar do teto remuneratório, não podem ser levadas para o novo cargo as
parcelas glosadas em virtude dele e, para se impedir
o efeito cascata, não poderão igualmente ser utilizadas parcelas referentes a direitos que forem transferidos ao novo cargo.
Tenho certeza, Sr. Presidente, de que a aprovação deste projeto significará o aperfeiçoamento do
instituto do concurso público, garantindo, de forma
mais acurada, o direito à igualdade, que é um dos
seus mais importantes pilares.
Era o que tin.Da a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. VALMIR CAMPELO EM SEU PRO'NUNCIAMENTO:
PROJETO DE LEI DO SENADO ND , DE 1997

&tabelec:e normas IIObnt a n~~~llzaçio dos c:onpúbllco8 para Investidura em cargos e emprego. públicos, • clli ou1J1Is provld6nciaa.
CUIWOII

o Congi'IISSO Nacklnal decn!1a:
Art. 1• O aprollllilamento de candidato aprovado em concurso público, por órgão que não seja o dlretamente responsável ·
pela Instauração do processo seletlvo, depende de:
I - provlsAo dessa possibilidade expressa no edital, constando, Inclusive, a relação dos órgãos que poclerlio fazer o aproveltamento.
11 - o aproveitamento depende da pennissão do órgão instaurador do concurso e somente poderá ocorrer após este ter provido as vagas pera as quais promoveu o processo seletivo.
Art. 2" Será concedida isenção do pegamento da taxa de
Inscrição em concurso público àqueles que comprovem a situa·
ção de desempregado.
Ar!. 3" A prova de lfngua estrangeira em concurso público
somente poderá ser exigida para o provimento do cargos, cujas
- atiíouiÇões exijam ó conlieeimentoo<fKfioma IndicadO.
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Art. 4° Confonne SJ<PI"eGSC em edital; a ir'l~asti~u~ em· cargo, cujas atribuições requeiram habilidades específicas, poderá
ser condicionada à comprovação de experiência profissional, de
até 2 (dois) anos, pelo candidato aprovado em concurso público e
chamado para tomar posse.
Art. O servidor público, aprovado em novo concurso público, terá sua investidura no cargo sob a fonna de ascensão funcional, mediante as seguintes condições:
I - tem que estar no exercício regular de cargo efetivo do
órgão em que ocorrer a ascensão;
II - o cargo para o qual será ascendido devam ser de nível
superior ao que ocupa;
III - a ascensão obedecerá o prazo de validade do concurso, sendo permitida somente no momento em que as nomeações
atingirem a classificação do servidor, respeitada a chamado, para
posse, dos candidatos aprovados em melhores posições.
Art e• Ao servidor. investido em cargo público, mediante
ascensão funcional, cuja remuneração do cargo atuaJ exceda a fixada para a referência ou padrão Inicial do novo cargo, é garantido o seu posicionamento, na nova carreira, em referência ou padrão que lhe assegure a preservação da remuneração efetivamente percebida.
§ 1• Não havendo referência ou padrão no novo cargo que
permita a aplicação do disposto no caput deste artigo, lica assegurada, ao servidor, a percepção de diferença entre essas remunerações. corno vantagem pessoal reajustável, nominalmente
identificada, até que se atinja uma remuneração Igual ou superior
à efetivamente percebida
§ 2" Para fins do disposto neste artigo, não se Incluem na
remuneração efetlvamente pert:eblda os váiores excluldos em razão da aplicação do disposto no art 37, Xl, de Constitulç!io, bem
como aqueles decorrentes de direitos averbados no novo cargo.
Art 7" Serão mantidos todos os direitos e garantias adquiridos pelo servidor. que for provido em cargo público mediante a
ascensão funcional definida nesta Lei.
Arl a• As normas que regerão o concurso público serão dirigidas a todos os candidatos indistintamente, não se admitln<Jo._
nenhuma condição privilegiada para os servidores públicos que
concorrerem ao certame, mesmo para aqueles com expectativa
de provimento sob a forma da ascensão funcional.
Art 9' O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
Lef no prazo de trinta dias contados da sua publicação.
Art 1 Esta Lef entra em vigor na data de sue publicação.
Art 11. Revogam-se as disposições em contrário.

s•

o.

Justificação
A universalização do principio do concurso público foi, sem
dúvida, a principal alteração introduzida pela Constiluição de
1988, no campo da Administração Pública. É no sentido de aperfeiçoar o instiMo que apresentamos a presente proposlç!io, regulamentado alguns aspectos da sua realização.
O primeiro ponto é o aproveitamento por um órgão ou entidade de servidores concursados por outro. Aqui, é fundamental
que este fato não agrida os princípios que presidem a obrigatoriedade da realização do concurso público.
Ou seja. o aproveitamento de candidato aprovado por concurso público realizado por outro órgão ou entidade somente poderá se dar desde que tal procedimento não fira o princípio da
igualdade.
~
Destarte, o aproveitamento somente poderá ocorrer se o
edital do respeCtivo concurso previr, eXPressamente, esta possibilidade, bem como a relação dos órgãos ou entidades nos quais o
aproveitamento poderá se dar.
Outro condicionante ao aproveitamento é que ele não poderá, em qualquer hipótese, ensejar provimento derivado.
seja, o candidato jamais pode ser investido em cargo_dlverso da-
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quéle'ptua O"'lQiÍl se-àmdldatO'o'ou em carg<;ponellcente a car·
relra ou planO de classificação distinto.
Uma segunda questlio que propomos regulamentar é o relativo às taxas de Inscrição de concursos públicos. Aqui, acreditamos ser fundamental, para garantir o acesso de todos aos certames, permitir a Isenção desses taxas para aqueles que demonstrem a falta de recursos para pagá~as. ou seja, para os desempregados. O concurso público não pode, em absoluto, ter, corno
um dos critérios de seleçio, o poder econOmlco.
·
· Ainda na dlreçlio de garantir a Igualdade de todos no concurso público, Impõe-se restringir a exigência da raalzação de
provas de língua estrangeira, permitindo-a, tão-somente, para
acesso àqueles cargos nos quais Isso se mostre necessário, conforme demonstrado no respectivo edital de convocação.
Finalmente, lmpõ&-se, com o objetivo de eliminar Injustiça
para
aqueles que já são servidoras públicos e candidatam-se
a novo concurso público, assegurar-lhes que não terão redução
em sue remuneração com a mudança.
Outra questlio que merece regulamentação está relacionada com os cargos que exijam habilidades específicas. Esses cargos são, por exemplo, os de motorista, segurança e outros servi~ ços manuaJs que requeiram acentuada prática do profissionef
para que o exerclcio da atlvldade seja seguro e eficiente. Diante
disso, o Poder Público poderá exigir do candidato a comprovação
de experiência profissional cJll!!é dois anos.
.
É fundamental esclarecar que não se está concedendo a
eles nenhum tipo de privilégio ou vantagem no concurso público,
ao qual se submetem em absoluta igualdade em relação aos demais COilCOITentes. Apenas, têm assegurados, no novo cargo, os
direitos e vantagens que obtiveram no cargo anterior, muitas vezes depois de Inúmeros anos dlnledicação ao serviço público.
Para evitar que esta possibiHdade seja utilizada como subterfúgio para escapar do teto remuneratório, não podem ser levados para o novo cargo as parcelas glosadas em virtude dele e,
para se impedir o bis ln idem, não poderão, Igualmente, ser utilizadas parcelas referentes a direitos que forem transferidos ao
novo cargo.
Temos certeza de que a aprovação desta proposlç!io slgnlficarã o aparfelçoamento do instiluto do concurso público, garantindo, de forma mais acurada, o direito à igualdade, que é um dos
seus mais importantes pilares.
Sala das Sessões, - Sanador Valmir Campello.

com

Durante o discurso do Sr. Valmir Campelo, o Sr. Leomar Quintanilha deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Guilherme Palmeira.

O SR. PRESIDENTE {Guilherme Palmeira) Concedo a palavra ao Senador Leomar Quintanilha.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB-TO.
- Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora·
dor.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Estado do Tocantins desponta com uma das mais novas e promissoras fronteiras agrfcolas deste Pais.
· Com suas conâlçõeseâãfoclimáticas privilegiadas,
vastas extensões de terras agricultáveis, cerrados
planos, férteis, quase dois milhões de hectares de
várzeas planas, com facilidade de irrigação pelo pro·
cesso de inundação, que é o mais barato e o menos
agressivo.
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Essas condições todas vêm permitindo ao Estado vislumbrar o fortalecimento da sua economia
com as aplicações de investimentos substantivos
nesse setor, a exemplo do que já ocorre em Formoso do Araguaia. Naquele Município, temos um projeto de irrigação que talvez seja o maior da América
latina em área contrnua, Sr. Presidente, onde produzimos arroz, soja e milho. Há também programas
nos Municípios de Lagoa da Confusão, Dueré,
Pium, Cristalândia e outros na região chamada Bico
do Papagaio, ao norte do Estado, com características semelhantes às da região do Formoso, de região plana, além do Prodecer III, programa de aproveitamento do cerrado realizado pelo Tocantins com
o apoio do Governo do Japão, no Município de Pedro Afonso, onde se desenvolve uma agricultura de
alta tecnologia.
No entanto, Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, um fato inusitado ocorreu neste ano, frustrando a expectativa de uma safra extraordinária: as precipitações pluviométricas no Estado do Tocantins
superaram todas as expectativas. Talvez tenha sido
a maior precipitação deste século, Sr. Presidente.
Para registrar, basta considerar o fato de que, apenas no mês de março, as precipitações pluviométri·
cas superaram a casa dos setecentos milímetros.
Isso acabou por trazer um prejuízo enorme aos
produtores rurais, aos habitantes das cidades ribeirinhas, que tiveram suas casas invadidas pela água,
destroçados seus móveis e utensnios: algumas foram derrubadas, desabrigando muitas famflias, aumentando o sofrimento de uma população pobre. e
com dificuldades.
Na área da produção, mas de sessenta e sete
mil hectares foram duramente atingidos j)Or essa
concentração de chuva nesse período, e os prejuízos superaram a casa dos 55% dessa área, ou seja,
mais de trinta e cinco mil hectares de lavoura foram
perdidas no Estado de Tocantins, um Estado novo
que se esforça para organizar sua economia, qu9
tem basicamente a sua economia centrada no setor
primário. Pode V. E~ avaliar os reflexos que esse
prejuízo trouxe. Pode V. E~ avaliar a frustração sofrida pelos produtores que, investindo parcela considerável do seu património, esperavam tirar dessa
safra não só sua sobrevivência, mas também dar
prosseguimento à implantação desse projeto e de
outros que existem naquela região, que, tenho certeza, por essas condições que já alinhei, será um dos
mais importantes celeiros deste País.
Deve-se registrar o esforço do Governo do Estado, aliado à Defesa Civil da União, no socorro às
famílias desabrigadas, certamente com vistas a minorar seu sofrimento e suas agruras.

E veja, Sr. Presidente, que a natureza. apesar
9essa_ apenação, ainda teve suas ações um pouco
at~nuadas, já que, nas fronteiras do-Tocantins, ainda
no Estado de Goiás.-a montante do rio Tocantins, o
Governo Federal encerrou, no final do ano passado, a
construção de uma hidrelétrica importante, com capacidade de geração de 1.200 megawatts, cuja barragem
constituirá um dos maiores lagos deste Pafs.
Essa barragem foi feita no manancial principal
que dá criação ao rio Tocantins. Vale dizer que, trancada a barragem para formar o lago, dali para baixo,
a jusante dessa barragem, nada correu do manancial principal; apenas os afluentes desse rio e do rio
Tocantins abaixo, com as enchentes, com essa concentração de chuvas, causaram tanto prejuízo e
apenou tantas pessoas no Estado do Tocantins.
ll'l)agine~ Sr. Presidente. se não tivesse sido concluída essa barragem em Serra da Mesa e a esse já
enorme volume de águas. a jusante da barragem, se
juntasse essa outra quantidade também enorme de
águas a montante da· barragem. Aí sim o desastre
no Tocantins teria sido assustador.
Gostaria de registrar que estamos comemorando
uma safra de 80 mil tqneladas, mas o Brasil, seguramente, tem condições de produzir mais de 150 mil toneladas. A perda atual no Tocantins certamente diminuirá, com a expectativa do trabalho desenvoMdo pelo
Ministro da Agricultura, Arlindo Porto, que com firmeza
e com lucidez vem conauzfndo sua Pasta.
Precisamos desenvolver gestões urgentes para
que esses prejuízos sejam minorados. E o principal
deles será, certamente, a participação do Ministro
nas gestões que o Governo do Estado e a Bancada
do Tocantins deverão desenvolver junto aos agentes
financeiros, para que encontremos uma solução de
renegociação, de repactuação das dividas decorrentes das lavouras frustradas com essas enchentes.
Sr. Presidente, o futuro e grande celeiro de grãos
deste País está em um momento de difiCUldade e espera que o Governo Fernando Henrique, que o Ministro Arlindo Porto nos auxiliem nesse momento, para
que superemos essa difiCuldade que enfrentamos.
Era o que tinha a registrar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Guilherme Palmeira) Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUiVIA (PFL-SP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, gostaria de fazer duas comunicações.
Em primeiro lugar, quero homenagear o BomDia São Paulo, que completou, no último dia 18, vinTe- arios-de existência. É um jornal televisado, i nau- gurado pela Rede Glol:lo nõ-dialS-ae abril de 1977.
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que praticamente deu início aos jornais de TV e até
hoje permanece com uma audiência bastante alta. É
um jornal que, normalmente, não vemos; apenas ouvimos, quando estamos nos higienizando pela manhã e deixamos a televisão mais alta para ouvir e
nos inteirar dos assuntos que dizem respeito ao diaa-dia dos cidadãos paulistas.
Venho também a esta tribuna, Sr. Presidente,
para comunicar a realização do Primeiro Congresso
Nacional sobre o Transporte lntermodal, realizado
no Hotel Meliá, em São Paulo. Consideramos esse
congresso muito impórtante, porque tratou de um
assunto que vem sendo discutido com muita intensidade em razão dos benefícios que as hidrovias, já
operando em vários países do mundo, têm trazido,
como economia para transporte de, principalmente,
grandes volumes. Quando surgiu o container, esse
transporte teve grande desenvolvimento em razão
da globalização do transporte, já que passou a Interligar vários palses na Europa.
Sr. Presidente, deixei de ler alguns trei:ll.Os
do meu pronunciamento, que gostaria que fosse
publicado por inteiro; chamo a atenção para duas
matérias referentes à hidrovia do Mercosul: uma
do Estado de S. Paulo, publicada em 06 de abril,
em que um grupo de repórteres nos conta a viagem
de um comboio de 16 chatas, 240 metros de comprimento e 25.600 toneladas de minério de ferro,
que partiu de Corumbá, Mato Grosso, rumo ao porto de San Nicolas, na Argentina, num percurso de
aproximadamente 2.418 quilOmetras percorridos por
via fluvial. Ilustrada com boas fotos, a reportagem
despertaria nos leitores o entusiasmo de acontecimentos épicos, não fossem dúvidas e advertências
que chegam a prenunciar o ·~im do Pantanal', catástrofe inimaginável aos brasileiros e a todos que,
em todo o mundo, se preocupam com a preservação do Planeta. É o que afirma o protesto do grupo
brasileiro de Ecologia e Ação, enquanto o grupo argentino Pântanos das Américas declara que 'haverá inundações catastróficas'.
Também a revista Veja da semana passada
traz brilhante reportagem ilustrada com fotografias,
mapas e gráficos sobre o mesmo assunto, Sr. Presidente. V. Ex", que é do Estado de Tocantins, sabe o
que representa o Pantanal para a região de Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e outros Estados, e também para o equilíbrio ecológico do País.
Se os prenúncios que se fazem sobre a possibilidade de retilicação do rio Paraná e do rio Paraguai forem corretos, sua morfologia poderá trazer conseqüências gravlssímas. Diz a reportagem que 'as
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conseqüências são imprevislveis e seus beneficias
sóclo-econOmicos discutíveis. •
A lntematlonal Rlvers Network, de Berkeley,
Califórnia, diz, categórica, que 'as conseqüências
serão desastrosas, maiores do que aquelas que
ocorrem nos rios Mississipi e Reno'. E muitas outras
vozes se erguem em cerrado protesto contra a denominada Hidrovia do Mercosul, que a revista New
Sclentlat denomina estar destinada a ser a 'Hidravia do Inferno•.
E por ar vão as discussões. O Presidente Fer·
nando Henrique Cardoso não demonstra 'entusias·
mo• com a Idéia da hldrovia por sua preocupação
com o equilíbrio ecológico.
E queremos lembrar, Sr. Presidente, Srs. Se·
nadares, que este ano vamos discutir o Projeto de
Lei nll 07/97, originário de uma mensagem enviada
pelo então Presidente José Samey ao Congresso
Nacional, em 1989, sobre o transporte intermodal.
Esse projeto, alterado e atualizado na Câmara dos
Deputados, está agora em tramitação nesta Casa,
onde poderemos estudar o assunto com mais profundidade, para que tenhamos, finalmente, uma legislação moderna sobre matéria de relevância para
o País.
Sr. Presidente, peço, em razão do tempo, que
considere como lido todo o meu pronunciamento.
Muito ·abrigado por sua tolerância.
SEGUE, NA. {NTEGRA, DISCURSO do
SENADOR ROMEU TUMA:

Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores:
No último dia 7, tinha início em São Paulo, no
Hotel Meliá, o Primeiro Congresso Nacional sobre
Transporte lntermodal, evento cuja importância impõe
fiQOO registrado em nossos Anais. Foi por iniciativa e
patroclnio do Instituto Brasileiro de Assuntos Estratégi·
cos, que tenho a honra de presidir, que autoridades
dos Governos Federal e Estadual, à frente o Ministro
dos Transportes e o Secretário de Transportes do Estado de São Paulo, juntamente com técnicos e especialistas em tão relevante assunto, se reuniram para
debate de grande importância para o Brasil.
O transporte intermodal, que tem como loglstica levar a mercadoria do produtor à prateleira do
vendedor, assume importância de<::isiva no mundo
moderno. Atral.'és_d_eLe_ pode-se, mesmo, avaliar o
grau de modernização alcançado pelos países e regiões do mundo atu<:tf e, pelo setor, se pode medir o
grau de globalização alcançado por um país. A partir
do término da Segunda Guerra Mundial, o mundo
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sofreu mudanças profundas, expandindo-se o comércio de forma acelerada.
Ciência e tecnologia modernas possibilitaram
expansão económica além _ de toda _imaginação.
Essa formidáveL-{leração de riquezas impôs, por
sua vez, autêntica revolução no transporte de bens e
mercancias, disso resultando o transporte intermodal, capaz de levar de um ponto a outro, por mais
distante que seja, em prazo curto, a preço baixo e
com segurança, produtos e mercadorias que integram o comércio internacional.
Para isso se efetivou a conjugação dos transportes ferroviários, por dutos, fluvial, marftimo, rodoviário e aéreo, obtendo-se a soma de todos os
meios disponfveis com a meta de alcançar o mais
baixo custo, máximo eficácia, rapidez e segurança.
Surgido o container, essa mudança ocorreu nos Estados Unidos, e logo em seguida, nos pafses européus, num processo de modernização e eficácia que
se imporia ao mundo inteiro, dai decorrendo a gfobalização do transporte. Sem isso, impossfvel teria
sido a vertiginosa el<pansão do comércio, sobretudo
internacional, ocorrida nas décadas posteriores ao
último conflito mundial.
Essa revolução no transporte exigiu mais que a
conjugação dos meios então disponlveis ao homem.
Mas, também a soma de recursos finanCeiros, públicos e privados, tão grandes os investimentos para
isso necessários. De enorme valia veio a ser, ainda,
o avanço técnico-cientifico alcançado pelo homem,
na descoberta de novos vefculos e equipamentos e,
especialmente, do computador, sem o que o.transporte interrnodal não alcançaria a projeção que possui no mundo atual.
Senhor Presidente,
Evidencia-se, assim, a importância do evento
realizado em São Paulo, por iniciativa do Instituto
Brasileiro de Assuntos Estratégicos. lnfelizment~. o
Brasil ainda engalinha, pode-se dizer, nesse setor
de decisiva importância para nossa adaptação ao
mundo moderno, visando ao crescimento económico
por nós desejado e em conformidade com nosso
imenso potencial. Sem um sistema de transporte
moderno, intermodal, jamais alcançaremos o enriquecimento que almejamos. Nem o comércio internacional teria a pujança que hoje possui, não fora o
transporte intermodal.
No Congresso ocorrido em São Paulo, autoridades públicas - federais e estaduais -. técnicos,
empresários, enfim, todos os interessados no problema puderam aferir e discutir a situação atual de
nos~o país, no tocante a transporte e suas necessi- __ _
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dades. Bem conhecidas são hoje nossas deficiências em transporte ferroviário, rodoviário· e· fluvial. E
o que isso nos traz de vultosos prejuízos. As ferrovias que implantamos no passado, ainda ao tempo
do Império, estão hoje reduzidas e transformadas
praticamente em sucata. A malha rodoviária pela ausência de conservação, se toma, em grande parte,
precária, aumentando nossos prejufzos. Pouco aproveitamos nosso potencial de transporte fluvial. Paralelamente, quase não dispomos de modernos postos
de embarque e desembarque de mercadorias, dotados dos recursos aluais e necessários ao bom funcionamento. Essa rápida visão, possibilita que imaginemos a proporção do esforço que teremos de realizar, bem como dos recursos financeiros imprescindfveis para que o Brasil venha a dispor de um sistema
de transporte interrnodal, condição sine qua non de
·
sua modernização e enriquecimento.
Sem que isso ocorra, estaremos condenados a
retrocesso, pois nos encontramos em posição de
claro dilema: ou crescemos, nos modernizando, ou a
regressão se tomará inevitável ante à impossibilidade de competir numaépociú!rrique globalização é
fato consumado.
De nossa capacidade no setor de transporte,
dependerá, ainda, o futuro do Mercosul, . iniciativa
·oportuna e feliz, da qual tanto esperam eis pafses
sul-americanos, pelo progresso, enriquecimento e
afirmação que há de trazer ao Continente.
Assunto complexo, não me alongarei em apre.ciá-lo. No entanto, não posso deixar de fazer uma
alusão de clara importânci~-~ São Paulo. ReWo-rne
à possibilidade de Governo Federal, Estadual e Municipal, unindo esforços, virem a alcançar a transfor_mação do Aeroporto de Viracopos no grande centro
de transporte da América Latina, onde cheguem ou
de cinde partam produtores e riquezas destinados à
América do Sul ou dela oriundos!
Senhor Presidente, ao promover a realização
do Primeiro Congresso Nacional sobre Transporte
lnterrnodal, o Instituto Brasileiro de Assuntos Estratégicos objetivou o impulso em favor de esforço que,
há mais de uma década, vem sendo realizado por
técnicos governamentais e da iniciativa privada, no
estudos da situação brasileira em matéria de transporte, visando à sua adequação ao mundo moderno,
nesse assunto empenhando-se Governo Federal,
Governos Estaduais e até Municipais, com entusiástica participação da iniciativa privada. Nessa soma
de esforços, estará, sem dúvida, a confiança que temos de que logo o Brasil estará adaptado à nova
realidade mundial, no~que djz_l"E!speito a transporte.
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DêVo, ainda, Senhor Presidente, aludir a acontecimento de realce, registrado em ampla e competente
reportagem de O Estado de S. Paulo, em sua edição
de 6 deste mês. Nela, brilhante grupo de repórteres
nv.. wulét a viagem de um comboio com 16 chatas,
24{) metros de comprimento de 25.600 toneladas de
minério de ferro, que partiu de Corumbá, Mato Grosso,
rumo ao porto de San Nicolas, na Argentina, num percurso de 2-418 quilómetros percorridos por via fluvial.
Ilustrada com boas fotos, a reportagem despertaria
nos leitores o entusiasmo de acontecimentos épicos,
não fossem dúvidas e advertências que chegam a pronunciar o "fim do Pantanal", catástrofe inimaginável
aos brasileiros e a todos que, em todo o mundo, se
preocupam com a preservação do Planeta É o que
afirma protesto do grupo brasileiro de Ecologia e Ação,
enquanto o grupo argentino Pântanos das Américas
declara que "haverá inundações catastróficas•. Israel
Klabin, presidente da Fundação Brasileira para DesenvoMnnento Sustentável, com a autoridade que lhe é reconhecida éiSS69Vra:
"Pela falta
conhecimento básico sobre a região, será temerária qualquer modificação irreversível na morfologia do Rio Paraguai. As conseqüências imprevisíveis e seus beneficias sócio-econõmicos discutíveis:"·
A lntemational Rivers Network, de Berkeley,
Califórnia, diz, categórica, que "as conseqüências
serão desastrosas, maiores do que aquelas que
ocorrem nos rios Mississipi e Reno•. E muitas outras
vozes se erguem em cerrado protesto contra a denominada Hidrovia do Mercosul, que a revista New
Sclentist denomina estar destinada a ser a "Hidravia do Inferno•.
Revela, ainda, a reportagem de O Estado de S_
Paulo, que o presidente Fernando Henrique cárckiso
não demonstra "entusiasmo" com a idéia dessa hidravia. Mas logo nos inquieta o fato de nos revelar estar
sua construção sendo efetivada, e com pressa, pela
Bolívia e Paraguai, seus maiores defensores.
Ora, Senhor Presidente, todo entusiasmo por
acontecimento de proporção quase épica, que o leitor poderia sentir, é transformado em horror, em face
da hipótese, entre outros males, da perda, pelo Brasil, do paraíso que é o Patanal, transformando-o em
inferno que nos castigaria implacavelmente, e nos
traria a condenação mundial. Ainda mais que a essas advertências, internas e externas, há que acrescentar destruição e poluição espantosas, que a exploração do minério de Corumbá já acarreta àquela
paradisl1:ca região de nosso País. Sabemos todos
da destruição e desertificação que empresas mine-
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radoras provocaram em regiões numerosas do Planeta. E, simultaneamente, tornando-nos muito bem
informados dos cuidados imprescindíveis em projetas mineradores, para preservação do meio ambiente, no que podemos dar ao mundo exemplos magníficos, como o de Carajás, realizado pela Vale do Rio
Doce, uma das razões pelas quais esta empresa é
maciçamente apoiada pelos brasileiros.
Concluo, Senhor Presidente, lembrando que
chegou ao Senado Federal, este ano, o Projeto de Lei
n2 7/97, originário de uma Mensagem enviada pelo então Presidente José Samey ao Congresso Nacional,
em 1989, sobre o transporte interrnodaL Esse projeto,
alterado e atualizado na Câmara dos Deputados, está
agora em tramitação nesta Casa, onde poderemos estudar o assunto com mais profundidade para que tenhamos, finalmente, uma legislação modema sobre
matéria de relevância para o Pais_
Muito obrigado.

Durante o discurso go Sr: Romeu
Tuma, o Sr. Guilherme Palmeira deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Leomar Quintanilha.

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) V. Ex& será atendido na forma regimental.
· Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. (Pausa)
Os Srs. Senadores Esperidião Amin, João Rocha e José Agripino· enviaram discursos à Mesa para
serem publicados· na forma do disposto no art. 203
do Regimento Interno.
·· - S. Ex&s serão atendidos.
O SR- ESPERIDIÃO AMIN (PPBSC) - Sr. Presidente, SrAS e Srs. Senadores, o Presidente Fernando Henrique Cardoso, erri sua muito recente visita oficial ao nosso Estado, recebeu incisivo apelo do
Prefeito Décio Nery de Lima, da cidade de Blumenau, no sentido de que S. Ex!', em conjunto com
aquela comunidade, venha a encontrar, tão breve
quanto possível, as soluções requeridas pelos problemas que afligem a região do Vale do ltajaí.
No pleito em questão, constante de ofício circular número 20, do c:Oáente ano, aquele atuante Prefeito lembra que Blumenau, levantada às margens
do rio ltajaí-Açu, e a região do Vale do ltajaí ficaram
famosas, nacional e internacionalmente, "por suas
indústrias têxteis, pelos cristais, a arquitetura de traços germânicos e a Oktoberfest, simbolizando a pujança, as origens e a alegria do seu povo".
A essa verdadejunta-se outra, decerto também
conhecida pelo Chefe do Governo: a de que essa
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população, inquestionavelmente ordeira e laboriosa,
Nesse campo, muito pouco foi realizado pelo
vive em constante sobressalto.
Governo estadual. Conquanto tenha investido aprePorque as águas do rio são muitas vezes
ximadamente 250 mil reais no Sistema de Barragens
ameaçadoras, não se comportando como enfeite à
do Alto Vale, entre janeiro de 1995 e dezembro de
paisagem de um e outro lado do seu curso. A cada
1996, os serviços de remoção de entulhos e de rechuva mais intensa ou prolongada, tão comum nacuperação e manutenção de edificações e equipaquela área, há temor e pânico nas milhares de famlmentes exigiriam recursos da ordem de 2 milhões,
lias que lá vivem, sabedoras, pela crueldade de suas
459 mil e 60 reais, segundo os cálculos do Departaexperiências, de que suas vidas e o patrimõnio que
manto Hidroviário, para deixar o sistema em condiconstrulram correm risco permanente.
ções adequadas de operação.
Deve-se notar, neste ponto, que a liberação
Todos se lembram, de fato, da semidestruição
da cidade pelas enchentes de 1983 e 1984 e daredesses apontados recursos foi solicitada ao Governo
petição desse flagelo no ano de 1992, citando apeFederal, há dois anos. Com essa dotação, além de
nas os episódios mais próximos, que deixaram preefetivaf a manutenção das barragens do Vale do liajuizos de bilhões de dólares e uma comunidade em
jal, seria passivei aumentar a geração e a oferta de
completa desolação.
energia elétrica, beneficiando toda a comunidade.
No entanto, aqueles tormentos não foram sufiConsignados esses argumentos, as populaçõcientes para convencer o Poder Central quanto à nees de Blumenau e do Vale do ltajal, com a intermecessidade de execução de obras de contenção das
diação do Prefeito Décio Nery de Lima, reivindicam
cheias, nem, tampouco, de implantação de sistemas
do Presidente da República a criação de entidade
de alerta e previsão de intempéries.
pública exclusivamente destinada a gerenciar o sis\tema de contenção das cheias na região.
No primeiro caso, é verdade, o Governo Federal implantou três barragens no Alto Vale do ltajal,
Há necessidade de conclusão, em regime de
dentro de um projeto maior de contenção. Todavia,
urgência, das barragens existentes, àssim como, de
não se deu continuidade a esse processo, nem se
parte do Ministério de Minas e Energia, da realizaimpediu que as construldas ficassem operando em
ção de estudos sobre a possibilidade de aproveitapéssimas condições.
mente das barragens para a produção regular de
en..rgia elétrica, sem prejudicar a sua função primáEntre as razões determinantes desse negativo
resultado, apontam-se a precariedade dos serviços
ria de defesa contra as inundações.
de manutenção; a falta de finalização das obras; a
Conta-se, dessa forma, agregar valor econõmiescassez de operadores; a comunicação deficiente;
co ao empree~dimento, ficando a empresa respone os métodos operacionais de mais antiga e supera- -;;_ ·~ sável pelo sistema de geração de energia com o enda tecnologia.
cargo da limpeza e manutenção da barragem.
Como se isso não bastasse, a insegurança é auPor fim, a Prefeitura Municipal de Blumenau esmentada pelo procedimento dos lndios da Reserva
pera obter, do Governo de Santa Gatarina, a estruturaDuque de Caxias, na área da Barragem Norte, Municlção de equipe de operação e manutenção permanente
pio de José Boiteux, em suas pendências e reivindicadas barragens; o atendimento das demandas da popuções não resolvidas com o Governo Federal.
lação indlgena atingida pelo lago da Barragem Norte; e
Ainda no último mês de fevereiro, quando as
o estudo para a retornada dos serviços de dragagem e
populações de Blumenau e do Vale do ltajal viviam
retifiCSção do leito do rio ltajal.
sob a ameaça de novas inundações, os silvlcolas
Existem hoje três hidrelétricas projetadas ou
ocuparam à barragem, repetindo as ações praticaem construção no território do nosso Estado, ou em
das em anos anteriores, e simplesmente abriram as
suas divisas, que envolvem investimentos em tomo
comportas, liberando as águas represadas.
de 3 bilhões de dólares e que, com a formação dos
Aceite-se que os lndios contavam, assim, desreservatórios, terão significativo impacto ambiental
pertar as atenções da autoridade pública, pressiosobre as áreas alagadas.
nando no sentido de verem atendidas as suas legltiPor isso, e finalmente, a Prefeitura Municipal
mas e procedentes reivindicações.
de Blumenau sugere que a União destine, como reContudo, conseguiram mesmo foi ampliar o risco a
tribuição pelo aproveitamento e operação dessas
que estão submetidas milhares de pessoas, à conta do
usinas, o equivalente a um décimo por cento do vaabandono das barragens e da inexecução dos projetas
lor investido, para a implantação de um sistema de
de melhoria de sua segurança e operacionalidade.
meteorologia e hidrologia.
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Com certeza, serão muitos os benefícios desse
sistema, moderno e eficiente, para a cidade de Blumenau, para o Vale do ltajaí e para o Estado de
Santa Catarina, tanto no aspecto da prevenção das
cheias quanto no de suporte à produção agrícola.
De todo o exposto, é.de se concluir que o Senhor Presidente da República será sensível às aflições daquela parcela dos catarinenses, reconhecendo o risco a que está submetida e determinando, de
pronto, o atendimento das providências requeridas.
Com isso, S. Ex" estará garantindo que se restaurem as condições de plena segurança da população e de normal funcionamento da produção, comércio
e serviços da querida Blumenau, preservando-a, de
uma vez por todas, da ameaça de nova calamidade.
Era o que Unhamos a dizer.
O SR. JOÃO ROCHA (PFL-TO)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a retomada das obras
de 23 usinas hidrelétricas que estavam em construção em todo o País e. o avanço do programa de
abertura do setor elétricô darão um novo impulso à
economia· nacional e ao processo de interiorização
do desenvolvimento.
Outro fato auspicioso é o anúncio, pelo Governo, do início.de estudos para a construção de 230
novas usinas hidrelétricas que, somadas ao parque
atual, pode solucionar.de vez as deficiências do Pqís
no setor energético. .
Esse anúncio chega em boa hora. O Brasil caminha cada vez mais para a. consolidação .de seu
programa de estabilização econõmica busca .todas
as .oportunidades pára Sl.fa inserção numa economia
globalizada e se prepara para os novos desafios futuros que as transformações que ocorrem em todo o
·
··
mundo lhe impõe.
Há muito tenho defendido a revisão das prioridades nacionais. Apcsto na interiorização do desenvolvimento como alternativa ao processo migratório
que tantos problemas acarretou ao País. Só a interiorização será capaz de reverter o quadro de saturação dos grandes centros urbanos e reduzir as graves demandas sociais nas áreas de educação saúde, saneamento e habitação, que se tornaram intransponíveis em decorrência do crescimento demográfico e da escassez de recursos do poder público.
Não há como conter o processo migratório, estimular o regresso ao campo das populações marginalizadas nos centros urbanos e fixar o homem em seu local de origem sem mudar o eixo do desenvolvimento.
No caso da reestruturação do setor elétrico, tão
bem conduzido pelo Ministério das Minas e Energia,
é auspicioso saber que as regiões Centro-Oeste e
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Norte, em especial o Estado do Tocantins, serão
amplamente beneficiados com os novos projetas.
Primeiro, com a inauguração, no próximo ano,
da Usina Serra da Mesa, no norte de Goiás, com a
capacidade de 1.300 megawats. Em segundo lugar,
com a previsão de início das obras·de construção da
usina Lageado, em Palmas, capital do Tocantins,
com cajlacidade de 800 megawats. Em terceiro lugar com a construção da nova linha de transmissão
de energia entre aquela unidade e a usina de Tucuruí, que deverá entrar em funcionamento daqui a
dois anos beneficiando dezenas de municípios tocantinenses às margE;lns da rodovia Belém-Brasma.
Este projeto, aliado ao arrojado programa de
pavimentação rodoviário que vem sendo implementado pelo Governo Siqueira Campos em todo o Estado, num total de 3 mil quilõmetrós, será de fundamental importância para o futuro do Tocantins, que
já caminha para ser o celeiro do Brasil, na produção
agropecuária. . •.. '· .
-Esse estágio de l:lesenvolvimento teria um impulso ainda maior com a retomada das obras de ampliação da. Ferrovia Norte-Sul e a implantação do
projeto da Hidrovia do Araguaia-Tocantins, pelo que
representam para o processo de integração nacional, i!Jteriorização do desenvolvimento e no combate
às desigualdades regionais e sociais.
O Governo Federal tem que encarar a ampliação.da Ferrovia Norte-Sul como mais um valioso instrumento de integração do Norte ao Sul do País e
deve assumir a construção de pelo menos a base da
.ob.ra, .transferindo posteriormente para a iniciativa
privada sua gestão e exploração, por meio do processo de concessão.
.. ·. Um exemplo dessa parceria Governo e iniciativa privada está no setor siderúrgico, hoje totalmente
privatizado, quando empresas como Usiminas e a
Companhia Siderúrgica Nacional foram instrumentalizadas pelo poder público para se tornar extremamente competitivas e produtivas sob o controle da
iniciativa privada.
Entendo necessário tirar da Ferrovia Norte-Sul
o caráter eminentemente regional que tentaram lhe
atribuir. A!ém do processo de integração nacional,
essa obra é de importância inigualável para o fortalecimento da agroindústria e para a própria economia nacional. Pelo que representa como fator de redução de custos dos transportes, hoje predominantemente rodoviário, e por contribuir para ampliar a
competitividade e produtividade da produção brasileira e melhoria do desempenho do nosso comércio
exterior.
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Apesar das dimensões continentais, o Brasil dis·
põe de apenas 30 mil quilômetros de vias férreas, o
que é muHo pouco para um Pafs que tenta uma maior
inserção no cenário internacional. Para atender a esses novos desafios e às demandas de um transporte
mais eficiente e menos dispendioso o Brasil terá que
buscar prioritariamente esse caminho.
Portanto, é imperioso reconhecer a importância
sócio-econômico desses projetas, na medida em
que poderão contribuir para modificar o cenário social dos grandes centros urbanos, estancar e reverter o processo migratório para o Sudeste do Pafs,
que foi responsável pela deterioração das condições
de vida dessas populações, que amargam fndices
crescentes de desemprego e sofrem com a violência
urbana e toda sorte de exclusão.
Apenas a região do ABC Paulista reúne um
contigente de 4 milhões de trabalhadores desempregados ou vivendo de subemprego, sem quaisquer
perspectivas futuras. Sem alternativa a curto e médio prazo, esse contigente de marginalizados amplia
cada vez mais o quadro de demandas sociais e
pode se constituir numa fonte perrnamente de instabilidade social.
Além do mais, o Brasil necessita se preparar
com a devida urgência para a realidade que lhe im·
põe as vertiginosas transformaÇões que ocorrem em
todo o mundo. Sem uma infra-estrutura adequada
nos setores de energia, transportes, portos e teleco·
municações, o Pafs corre o risco de perder terreno
em competitividade e produtividade para inúmeros
parceiros do Terceiro Mttndo que também lutam por
melhores oportunidade·s. •
O mundo está de olho no Brasil, mas não pode
esperar eternamente a má vontade do Pafs em superar suas mazelas sociais. Todos buscam novas
oportunidades de negócio e de investimentos. Quem
melhor se preparar entre os pafses em desenvolvi·
mento, larga na frente em confiabilidade dos investi·
dores externos.
A consolidação e ampliação do Mercosul exigi·
rá cada vez mais do Pafs, na medida em que se intensificam os negócios e se amplia os parceiros regionais. E outro desafio já está a caminho. A criação
da Área de livre Comércio das Américas (ALCA),
com a participação de 36 pafses dos três continentes, cuja implantação, se depender dos parceiros do
Norte, ocorreria até o ano 2004.
Como se vê, diante de tantas oportunidades e
tantos desafios, o Brasil corre contra o tempo. Sem
aprovar as reformas econOmicas e politicas que mudarão o perfil do Estado e sem enfrentar os problemas sociais e intra-estruturais, o Pafs corre o risco

de perder o trem da história e transformar o. desenvolvimento social num sonho distante.
Muito obrigado.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL·RN) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, entendo que oferecer
a possibilidade de reeleição a governantes é manifestação de maturidade polftica. Acolho e aplaudo a
tese como democrática e contemporânea. Mas, nem
por isso libero-me da preocupação e, por que não di·
zer, da responsabilidade com o seu sucesso. Neste
sentido, proponho salvaguarda na defesa do preceito democrático da igualdade de oportunidades, à luz
da realidade brasileira com as suas circunstâncias e
diferenças. Proponho Progressividade na Liberação
do Instituto da Desincompatibilização.
Primeiro, na eleição maior de Presidente da
República, entendendo que a democracia brasileira
já dispõe de mecanismos de defesa capazes de garantir um pleito limpo e democrático. Depois disso,
avaliadas as distorções, corrigidos os rumos e aperfeiçoado o processo, a extensão a prefeitos e governadores o direito de disputarem a reeleição no exercfcio de seus cargos.
-Serão todos os candidatos a reeleição éticos no
manejo do orçamento em tempo de eleição? Ou alguns vão querer aliciar lideranças pela permuta de verbas, tentando lazer
meses ri-que não conseguiram em três anos e meio? Será justo dessa forma,
desmantelar todo um equilfbrio financeiro, conseguido
à custa de ajustes e restrições que se impuseram
como indispensáveis? Ou há alguma lei que conlin·
gencie orçamento em tempo de eleição? Não, Ílão há.
será que os-nfvefs de inaepend~neia e isenção
politica da imprensa nos Estados e Municfpios se
equiparam ao da imprensa nacional?
Temo que a implantação do modelo, de uma
vez, tumultue o processo impedindo que se possa
ter uma correta avaliação do todo, notadamente nos
Estados mais pobres, onde a força do Governo é
mais acenfliada é ós- meios -de comunicação se
apresentam mais wlneráveis a pressões.
Quando os critérios e limites de ação do governante, em campanha pela reeleição, estiverem defini·
dos e quando a sociedade se apresentar claramente
aparelhada para acompanhar o desempenho dos candidatos nesse novo contexto, que se permita, então, a
permanência do governante, em qualquer nfvel, disputando a reeleição no exercfcio do cargo.
Mudanças institucionais bruscas podem redundar em fracasso. A instituição da eleição em dois turnos nos dá um bom exemplo disso. A Comissão
Mista que atualmente examina o tema da Reforma

em seis
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O SR. PRESIDENTE (Leomcrr Qc;intat 111haj --Está encerrada a sessão.

Político-Partidária já votou o fim da eleição em dois
turnos para Prefeitos e Governadores por entender
que ela não ofereceu, neste nfvel, a contribuição que
se esperava à sedimentação dos partidos polfticos.
Uma idéia que tende a retroceder porque foi implantada de uma vez.
A prudência e a busca do acerto recomendam
para a tese da reeleição, progressividade no estabelecimento da desincompatibilização. Vejo a reeleição do
Presidente da República sem desincompatibilização,
como um avanço que deve se estender, no futuro, a
Governadores e Prefeitos, depois que a nova realidade
tiver sido incorporada e aprovada pelo eleitor.
Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar.
O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

(Levanta-se a sessão às 18h4min.)

ATA DA 481 SESSÃO DEUBERAllVA ORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 1997
(Publicada no Diário do Senado Federal, de
29 de abril de 1997.)

RETIFICAÇÃO
8716, 11 coluna, na lista de comparecimento dos Srs. Senadores, inclua-se, por omissão, o seguinte nome.
José Agripino.

À página

ORDEM DO DIA

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

--1-PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 54, DE 1997

29-4-97
Terça-feira

(Em regime de urgência, nos termos do
art. 172, 11, d, combinado com o art. 353,
parágrafo único, do Regimento Interno
-Requerimento n2 296, de 1997.)

15h30 - Sessão Deliberativa Ordinária do Senado
Federal

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n2 54, de 1997 (apresentado pela Comissão
de Assuntos Econõmicos como conclusão de seu
Parecer n2 171, de 1997), que autoriza o Estado dé _
Santa Catarina a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina - LFTSC, cujos recursos serão destinados ao giro da segunda parcela
da dfvida mobiliária do Estado vencfvel no primeiro
semestre de 1997.
(Poderão ser oferecidas emendas à matéria
até o encerramento da discussão.)

-2PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N2 4, DE 1997
Quarto dia de discussão, em primeiro turno, da
Proposta de Emenda à Constituição ·n2 4, de- 1997
(n 2 1/95, na Câmara dos Deputados), que dá nova
redação ao parágrafo 52 do art. 14, ao caput do art.
28, ao inciso 11 do art. 29, ao caput do art. 77 e ao
art. 82 da Constituição Federal (reeleição), tendo
Parecer favorável sob n° 127, de 1997, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, com
votos contrários dos Senadores Antônio Carlos Valadares e Josaphat Marinho, e, em separado. José
Eduardo Outra.

n2

OF[CIO
OF[CIO n° 028/97
Brasma, 28 de abril de 1997

Senhor Presidente,
Permito-me ocupar a atenção de Vossa Excelência por alguns momentos, para registrar a participação
do Brasil na 97" Conferência da União lnterparlamentar, reali_zadaem Seul, e!ltreos dias 10 e 15 de abril,
cuja Delegação tive a honra e o privilégio de dirigir.
Participaram ainda, como_ integrantes do Grupo Brasileiro, os Deputados Nilson Gibson, membro do Conselho, José Thomaz Nonõ, Presidente de duas Comissões, Paes de Andrade, Cunha Bueno, Efraim Morais,
Antônio Ueno, Maluly Neto e Antônio do Vale.
Nossa delegação foi acompanhada pelo Embaixador João Carlos Fragoso, por designação do
Ministério das Relações Exteriores, e contou, na capital da Coréia do Sul, com a eficiente colaboração
do representante brasileiro, o Embaixador Sérgio
Barbosa Serra e o auxílio do Conselheiro Carlos
Middelfort e do Secretário João Maurício Cabral de
Mello, sendo um dever de justiça consignar igual-mente nossos agradecimentos à Embaixatriz Tânia
Serra que, generosamente, acolheu com fidalguia e
___ bo_spitalidade os parlamentares do Grupo Brasileiro.
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A Conferência não só debateu amplamente as
questões do ternário, como também realizou uma
oportuna avaliação dos encontros regionais que precederam o encontro, examinando problemas que,
por sua relevância, interessam a um expressivo número de países. Participaram desse conclave, Senhor Presidente, 1.060 Delegados de 120 países e
20 organismos regionais, o que revela, por si só, um
aspecto altamente positivo no desenvolvimento democrático do mundo contemporâneo, representado
pela quantidade de Par1amentos em efetivo funcio. namento em todos os Continentes.
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internacional, correspondente, sem dúvida, à colaboração que, juntos, podemos ·prestar, em ·favor da
paz, do desenvolvimento e da intensificação das relações internacionais, agora e, mais .ainda, no futuro.
Atenciosamente, - Senador Guilherme Palmeira.
GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO
INTERPARLAMENTAR
97• CONFERÊNCIA INTERPARLAMENTAR
Relatório

No período de 1O a 15 de abril de 1997, realizouParalelamente à Conferência, foi também realise, em Seul, a 9~ Conferêncialnterpar1amentar.
zada a 1061 Sessão do Conselho lnterpar1amentar,
A Cerimônia inaugural, na quinta-feira, dia 10,
de que fazem parte dois membros de cada Grupo -- às 11 h30min. no Centro Cultural Sejong de Seul,
Nacional. Integram esse colegiado, como reprecontou com a presença do Sr. Kim Young Sam, Presentantes brasileiros, os nobres Deputados Nilson
sidente da República da Coréia. Na ocasião foram
Gibson ·e Leur Lomanto. Em virtude da ausência
proferidos pronunciamentos dos, Sr. Park Kwan
deste último, impossibilitado de comparecer à reuYound, Presidente do Comitê organizador, do Depunião, dela participou, por designação do Deputado
tado Adrianus Mooy, representando o SecretárioHenrique Alves, Presidente do Grupo Brasileiro, o
Geral da ONU, Sr. Boutros Boutros Ghali, Sr. Kim
ilustre Deputado José Thomaz Nonõ.
Soo-Han, Presidente da Assembléia Nacional da
No relatório em que dou conta dos trabalhos,
República da Coréia, Sr. A. F. Sorour, Presidente do
tanto do Comitê, quanto da Assembléia Geral, deixei
Conselho lnterpar1amentar e o S. E. o Senhor Kim
consignados o calendário das próximas sessões, relaYoung-Sam, Presidente da República da Coréia.
tivas quer às Conferências estatutárias, previstas até o
Um total de 120 países e 20 organismos interano 2.000, quer às reuniões especializadas, programanacionais fizeram:se- representar na Conferência,
das para o ano em curso. Como Chefe da delegação
um total de 1.060 delegados.
brasileira, coube-me pronunciar-me no plenário da
A delegação do Brasil foi assim constituída: SeConferência sobre o item III do ternário, reservado
nador Guilherme Palmeira, Chefe da Delegação e Depara o debate geral sobre a situação polftica, económiputados, Nilson Gibson (Membro do Conselho), Paes
ca e social do mundo. A delegação participou também
de Andrade, José Thomaz Nonõ (Presidente de duas
das reuniões do Grupo Latino americano, cabendo ao
Comissões e Membro do Conselho no lugar do DepuDeputado Nilson Gibson pronunciar-se sobre a coopetado Leur Lornanto, ausente), CUnha Bueno, Efraim
ração para a paz e a estabilidade regional e mundial,
Morais, Antonio Ueno Maluly Netto e Antonio do Valle.
assim como pelo respeito à soberania e à indeVisando melhor entendimento do desdobramento
pendência dos Estados, constante do debate geral. Ao
dos trabalhos, achei por bem apresentar o Aollatório em
meu relatório, anexei a Integra de ambos os discursos.
duas partes: na primeira focalizamos em resumo dos
trabalhos da reunião do Conselho lnterpar1amentar e
Ao cumprir a obrigação de dar contas à Casa
do honroso encargo, gostaria de assinalar a imporna segunda, dos trabalhos da Conferência
tância do encontro, sobretudo tornando-se em conta
1 -16()1 Sessão do Conselho lnterparlamentar
que, segundo levantamento proporcionado pelo GruSob a Presidência do Sr. Ahmed Fathy Sorour,
po da América Latina, o Conselho da União, tem
o Conselho lnterpar1amentar, realizou a sua 1591
sido preponderantemente presidido por par1amentaSessão, nos dias 10 e 15 de abril, na Assembléia
res de Países europeus, que presidiram esse órgão
Nacional, apreciando e decidindo sobre os temas
por 68 anos de sua existência, o que representa
que se seguem:
quase 78% de sua vida útil, contra apenas 8 anos do
A. Participação
Grupo Latino-americano e do Caribe, o que não chega a 1O% do total.
O Conselho é composto de dois membros de
Quero acreditar que o processo de integração do
cada Grupo nacional regularmente filiado à União.
Continente, em que estamos todos empenhados, vai
No caso do Brasil, os Membros do Conselho são os
'lOS proporcionar um maior peso específico no cenário
Deputados Leur Lomanto e o Deputado Nilson Gib-
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son. Para substituir o Deputado Leur Lomanto que
não pode comparecer, o Presidente do Grupo, Deputado Henrique E. Alves indicou o Deputado José
Thomaz Nonõ para substituf-lo.
De acordo com o art. 2 do Regimento do Conselho, um membro pode ser substitufdo, em seus
impedimentos, por outro membro do seu Grupo, munido da respectiva autorização.
B. Ordem do Dia

1. Adoção da Ordem do Dia
2. Aprovação da Ata da 159" sessão do Conselho
3. Propostas relativas à eleição do Presidente
da 971 Conferência
4. Pedidos de filiação e de refiliação à União
Relatório do Comitê Executivo
5. Situação de alguns Grupos nacionais
Relatório do Comitê Executivo
6. Relatório do Presidente
a) Sobre as atividades desde a 159" sessão do
Conselho
b) Sobre as atividades do Comitê Executivo
7. Relatório provisório do Secretário Geral sobre as atividades da União depois da 159a. sessão
do Conselho
8. Resultados financeiros do exercfcio de 1996
Relatório dos fiscais de contas
9. Revisão fundamental das estruturas e métodos de trabalho da União Relatório do Comitê Executivo
10. Cooperação com o sistema das Nações
Unidas
11. Resultados da Conferência lnterparlamentar especializada sobre o tema "Parceria entrá homens e mulheres na polflica" (Nova Deli, 14-18 de
fevereiro de 1997)
12. Resultados do Dia dos Partamentares por
ocasião da reunião "Pico Mundial da Alimentação"
(Roma, 15 de novembro de 1996)
13. Resultados do Seminário interpartamentar
para Asia central e o Kazakstan na implementação
da Convenção das Nações Unidas relativa aos direitos da criança (Achgabat, 20-22 fevereiro de 1997)
14. Atividades dos comitês e de outros órgãos
a) Comitê dos direitos humanos dos partamentares
b) Reunião das mulheres parlamentares
c) Comitê do desenvolvimento durável
d) Reunião dos representantes das partes no
processo da CSCM
e) · Comitê sobre as questões relativas ao
Oriente Médio
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f) Comitê encarregado de acompanhar a situação de Chipre
g) Comitê encarregado de promover o respeito
ao direito internacional humanitário

15. 98a. Conferência interparlamentàr
(Seul, de 10 a 15 de abril de 1997)
a) Estabelecimento da Ordem do Dia
b) Aprovação da lista dos organizadores internacionais e outras entidades a serem convidadas a
acompanhar, como observadores, os trabalhos da
Conferência
16. Próximas Conferências
a) Conferências estatutárias
- 981 Conferência iríterparlamentar, Cairo, 11 16 de setembro de 1997
- 99" Conferência interpartamentar, Windhoek
(Namibia), 6-11 abril de 1998
- 1()()I Conferência lnterpartamentar, Moscou,
outono de 1998
- 1021 Conferência lnterpartamentar, Berlim,
outono de 1999
- 1041 Conferência lnterpartamentar, Djakarta,
outubro de 2000
b) Reuniões especializadas
1997
3-4julho
Primeira reunião temática especalizada desti. nada a preparar a III CSCM, Monte Cario (Monaco)
julho
78a. reunião do Comitê dos direitos do homem
dos parlamentares- Sede da União, em Genebra
outubro
Reunião dos partamentares por ocasião da 52°
sessão da Assembléia Geral da ONU, sede da ONU
em Nova York
8 novembro?
Dia dos Partamentares por ocasião da Conferência geral da UNESCO, Paris
novembro
Seminário de informação sobre o funcionamento da União, sede em Genebra
·

11. 971 Conferência lnterpalarmentar
.Ordem do Dia
Ponto 1
Eleição do Presidente e dos Vice-Presidente
da Conferência
A 97° Conferência lnterparlamentar começou
seus trabalhos na Assembléia Nacional, na tarde do
dia 10 de abril, elegendo, por aclamação, o seu Presidente, o Sr. Kim Soo Han Presidente da Assembléia Nacional da-Coréia. ·
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'Ponto 2
Exame de eventuais pedidos de inscrição de
um ponto suplementar na Ordem do Dia
Ponto 3
Debate geral sobre a situação política, económica e social no mundo
O Senador Guilherme Palmeira fez um pronunciamento em Plenário sobre esse ponto (anexo)
Ponto 4
A cooperação para a paz e estabilidade regionais e mundiais assim como, pelo respeito da soberania e da independência dos Estados sob as suas
formas
Esse ponto debatido na Comissão I e o Deputado Nilson Gibson preparou um pronunciamento
nessa ocasião
Ponto 5
Medidas exigidas para mudar os padrões de
consumo e produção, em vista de um desenvolvimento sustentável
Ponto 6
Defesa do estatuto da cidade santa de Jerusalém recorrendo a todos os meios susceptrveis para
paralisar as manobras que tentam destruir sua identidade e, ameaçam perigosamente a segurança e o
processo de paz na região.
Ponto?
Ação internacional face a situação de urgência
na Albania e no Zaire
Durante a 971 Conferência da UIP, os trabalhos do Grupo Latino-Americano foram desenvolvidos de forma altamente positiva. Realizaram-se três
reuniões de coordenação do grupo durante a Conferência. A primeira r8união, dia 9-4, foi informal. Já a
segunda, dia 11-4, o México declarou que não comparecia à reunião dos Presidentes dos Parlamentos
do mundo que se realizará na Espanha porque Cuba
não havia sido convidada, "não é por ser Cuba, disse o Presidente do Grupo Mexicano, poderia ser
qualquer outro pafs, ou são todos convidados ou
não vamos". O Grupo do Peru apresentou uma proposta (anexa) que foi lida em Plenário pelo Presidente da Conferência, pedindo apoio contra o terrorismo especialmente contra o ataque do grupo terrorista MATA à Embaixada do Japão em Lima.
No próximo ano haverá eleição para Presidente do Conselho e o grupo latino-americano apresentou um levantamento (anexo) sobre os diversos Presidentes dividindo em Grupos regionais e estão examinando a possibilidade de ter um candidato da
América Latina. Para essa eleição já existe um candidato muito forte que é da Espanha.
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III. Encerramento da Conferência
No encerramento, representantes de diferentes
regiões do mundo agradeceram o trabalho do grupo
coreano-na orgãnização da Conferência e na generosa hospitalidade dos anfitriões.
• Maiores detalhes com relaç'l.o aos Resultados
da 971 Conferência lnterpartamentar poderão ser encontrados na sede do Grupo, AnexoTdoSenado Federal, segundo andar.
Como Chefe da Delegação Brasileira à 97D
Conferência lnJe_rpalarrnentar deixou registrado nos
.A.oªis_ desta Cas~_Qs-ªg_radecimentos da delegação
brasileira ao Grupo Parlamentar coreano pela dele~
rência com que tratou a nossa delegação, bem
como quero cumprimentá-lo pela perfeita organização dos trabalhos da Conferência.
Consigo, os agradecimentos ao Ministério das
Relações Exteriores pela colaboração prestada na
pessoa do Embaixador João Carlos Fragoso, designado para acompanhar a delegação. Consigo, igualmente, os agradecimentos da Delegação Brasileira,
ao Senhor Embaixador do Brasil
Coréia, Sérgio
Barbosa Serra e aSrl' Embaixatriz Tania Serra, o
Conselt1eTro Carias Middeldorf e o secretário João
Mauriçjq Cab<!_ll!l d!! Mello pela dedicação, apoio e
trabaeficiência com que se houveram durante
lhos da Conferência.
Senador Guilherme Palmeira, Chefe da Delegação Brasileira.

na

ós

PROPUESTA DE (AS DELEGACIONES LATINOAMERICANA~-Am"E LA UNION INTERPARLA-

MENTARIA.
Las delegaciones laltnoamericanas ante la 97
Conferencia de la Union lnterparlamentaria ratifican
su posicion enm contra dei terrorismo y a favor dei
pleno respecto a la democracia y a los derechos humanos en Amarica Latina.
Las delegaciones latinoamericanas hacen un llamado a la Union lnterpalamentaria para que condene
el ataque dei grupo terrorista MRTA a la residencia dei
Embajador dei Japon en Uma, apoye una solucion pacifiCa dentro de los princípios dei Estado de Derecho, y
se solidarice con los rehenes que perrnanecen en la
sede diplomatica desde hace mas de cien dias.
Juan AdoHo Slnger, Presidente dei Parlamento Latinoamericanó
. _ Declaraclon Aprobada por unanimldad en la
reunion-dei
parlamentarlo latinoamericano
realizada el 11 de abril en Seul.

grupo
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tem modificado as premissas bástcas da economia que se
professava no passado: Ja nãose buscam soluções autárquicas para
resolver a questão do crescimento econo-rfitCO. Lãda -v-ez -maiscamtnha-se para soluções calçadas na economia de mercado onde
--os-padrões de eficiência e competitividade requerem um esforço
-adicional dos agentes económicos nacionaís.

PRESIDENTES DEL CONSEJO INTERPARlAMENTARIO

GBUPO EUROPEO
1909-1911

I

1:912·1922

.....

I

1922·19'21

tOaÃO$

I

192!'-19)4

Fernind BOUISSON (FrancÜJ ·-

19Jf-1947

Henn CARTON DE WIART~~)

No plano social, entretanto, ainda não foram resolvidos os
problemas da miséria e da disparidade de acesso á riqueza. O

1947-19$7

desenvolvimento e o bem estar social não estão distribuidos de
forma egU_;!I}_Ím_e-entie ·as-n~Ções, E ilu~S~o i-ritern_a_~i;mte, em niuftas
dei~_._ as desigU-aidades--soCiais- eecOriOmicas são- relevantes. A
guerra. por seu turno. não tO! erradicada do nosso nonzonte:-se hoje
~iminuíram os riscos de conflito nuclear que os embates da guerra
"rrTa deíxavaffi -éíl1r'CVer;-p-rc51Tferãiãiif as ·escaramuças-·regiõnals -qo~-·
--a- ver- com -rãZõeS de -natureza-·ecoiiôm1ca;· êrntca. cultural e

1957-1962
1~61·1973

~,.,.,

1976-197'1

19!2·19S3 (aw)

JobaAacsVIRO~

19S3 (mu.-oct}

Emile- C1.NEUER (I!éJjg) il.

(FLnUadia)

.,- nitscS-

tem

__,,_•_~_Mldu<!
__,_'""'--HALL-·...;(lt_m._·_o~"""',..;,'==+==""'~-,;;~,;;~~==•-i

c.!..~.'~'_,..

~

14PRESIDENTES

68.5 a6os/77.84

~.

GRUPO !AIJ~Q6MtRIQIINO l'ntrCARIBE

-

!~16~-19-t.?

i R.\oieri \-l..zzrlll {Bn..il)

!'-'79-IQ!f2

!llaf:w:l Co\l.DER...s. (V~~iõl)

I
~-

,:_

·-

:=

I

~.

2 PRESIDENTES
..
·-

I

-

T

8 a dos 19.09"1..

---~

,....

GRUPQ DE ASIAY EL PACifiÇD .

tm-1976

GurdW S!np DHIL.LON CID<ti.l)

I PRESIDEI'<TE

~

~um outro-aspeélol!nportante e--a"liuellS'ificação da
integ,.ação- regioliãl"ê .. ifiiliifegrãÇao eníre~ regiões, de que são
exemplos os processos já lançados. O Mercosul, para mencionar um
~del.e~.-'t<lQ!!!..il<ll.e.JLm curso que p<nnite antever o que serãnas
próximas duas décactãS:Umproces~o lfitensmcado- âe integração,
- baseado em um núcleo algo ampliado de estados~membros, que irão
~aprofundando os mecanismos de mercado comum através de um
crescente número de políticas internas concertadas (direitos do
-COiislüilTdor:proteçãc>àa propriedade intelectual, regime de
_salv.aguardas e defesa contra práticas desleais de comércio. etc.), e
com um número importante de acordos de livre comércio com
-outros países da reg1a:o e tora- dela.

.

.

~

3 aiios /3.41 %

GRUPO DE AFRICA
19&8-1991

I PRits!IiENTE

j

GRUEQt&!l~
1967-196!

.~ABDE!'<"h'êBí[Ttmtz)a.i.

1913-1985 (lbril) l:l EL Di.a EL -SAY'ÊD. (Sudánl

1994-19<17

-·

I

3 PRESIDENTES
...

TOTAL

21 PRESIDENTES

.

_ O ~umento da c_om~tição _inte~~c_io~ai ~_por mercados,
por investimentos e por lecnOIOgíã:.. ê apenas urri âOS -aspeCtoS desse
processo descrito pelo conceito de globalização.

.0"--"

riB=u•

O< - . . , FA ~Sl:lROUR tESfpio)

I

!'""'

•..

y~«~==-c.

I

5.5-:ot..õos /6.2-!f%'

.
.l

.--

-Em suma. o mundo parece melhor, pleno de oportunidadl!s
c potencialidades de coopl!mçilo, mas ainda continua aquelt: lugar
==cmae~ segundo personagem Clá- literatura do meu Pais. "viver é
pengos!l"

Um dos aspectos e<senciais do per!Odo em queviverriõse-a
acentuação da "homogeneizaçao" da vida internacional em tomo da
democracia e da liberdade eco~ôr;nica ~ossivelmente coptinuará
havendo exceções a essa tendência, todavia, é provável quê t!tas se
limitem à periferia do sistema internacional.

:>.:u'lo:l

;
----

r~~

· reng10sa.

..

.
.
Discurso do Senador Guilh~-me Palme•ra
· proferido na 97' Conferência Interpai'lamentar em SEUL
-COMO REPRESENTANTE BRASILEIRO..

.

Competitividade e produtividade continuarão a ser as
alavancas principais das rdações econõmicas internacionais e a
conquista de mercado será não apenas um objetivo, mas também

· unllriStrume:nli)pãr'aõ-dl!st.'nvolvimenlo
~~___l__QJ.~-o&~~~

possibilidade

proteclonlsmo

atlgura·se-crrrrro- tre1o - a

de os paTSes l!m desenvorvrmente arav-a:nc·are·m-oseu-

processo de <lcsenvolvlmento ·com õ ae-es-s:u-a-mercados externos
Mascarado soh midarivns dt: natureza ambient31 ou soc1al. ele
c'\:igirâ redobrnaa :..tt:nçJ.OUact)nllJnlilãõi!Tntcmãcional como um
todo e. particularmente, dos países que aspiram ao bem estar de
suas populações.
,_Quanto ao meio ambiente, a Rio-92 é um marco inelutável

e referência obrigatória. Crescem as pressões pela exploração de
Senhor Presidente.

O mundo vem sofrendo nos Ultimos anos transformações
substantivas nas esferas politica e econõmica. O processo de
abertura dos mercados nacionais e a tOmtação de blocos comerciais

recursos naturais na mesma proporção l!m que crescem as pressões
internas e internacionais pela conservação do patrimõnio ambiental
de países que. como o Brasil, são grandes repositórios de
biodiversidade e de recursos minera1s, florestais e hídricos e
apresentam rica variedade de ecossistemas ainda intocados ou
apenas parcialmente afetados pela atividade humana. O saldo
positivo dessas preocupações, expresso nas decisões eman,...a~c:_s da .

--------------------------~----------------------
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Conferência, traduz-se em uma visão mais abrangente da questão
ambiental,
mdiscutivelmcntc
vinculada ao processo
de
desenvolvimento, c a noção das responsabilidades compartilhadas
mas
d1fcn:ncJadas
entre
paises
dese-nvolvidos e em
dc:scnvülvzmcntu.

Nada autoriza tampouco a acreditar em um lim próximo de
foco~

de mstabilidade e conflito nos antes chamados segundo e

tt:r.:t:Hil l!Hllldos As tcnslics itn1cas e

r~)fi!Jcas. ~~

rcnascmJcnw ún

na.:tnnal!smo radical, a migração ilegal, com cres(entt: xenufubtsmo
rccip~t:ndân1lS.

no:-. paist:s
rar1

tragCLI1a~

d!.."

e os conflitos dJstribuHivos tem estado na

recentes

Não

hã

g.arantm

cxpltcua

nos

dcscnvo!vtmcntos ma1s recentes da hiStória mundUJLrw_~J![tçi_Q_Q~_
que scra pnssivt:! evitar focos de conflttos corno esses, na me<.hda
em que us suus causas profundas não são rcsolvH.la~ c cm I.JUC a
nmmmdadc mtcrn<Jctonal mostra grande relutância em se envolver
dtretamt:nte nt'S patses afetados
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O Bras1l está formalmente comprometido com a
1ntemae~ona•s

e ratificação da ·cana de

assinatura

.Ncs:-,c

contc'\hl.

o tsolarncnto

mtcrna~tonal

roma-se aHH.L.l

o papd do ctdadão nas soctedades nactonats F na dcmocracm
pkna na:. rdaçf>t:s mtcnmctomus qm: se lórtalc~.:cra ot cooperação
entre as nações e se garanurá uma perspectiva de paz e
dcSenvolvtmento para as futuras gerações.

de 1995 o M1n1stro das RelaÇÕes

Embal)(ador LUIZ FELIPE lAMPREIA

em Nova Iorque, abrmdo o

Debate Geral da 50" Ses:sâo Ord1mtna da Assemblêta Gera! das Nações Umdas
preoct.Jpou·se em destacar que aquele compromtsso hav1a s1do claramenle
demons1raco quanoo

lja,

entáo recente. pan1apaçào do Bras11

ao

lado dos outros.

ués pa1ses garantes <:lo Pr01oca1o do R•o de Jane•ro na reapro~1maçâo de Ou::Js

nac;;ócs <HT",q<ls em nossa rl'!g•bo · Eouador e Peru

Na mesma_,::~un~a_?e_. ~~~.to_5l_.:'_Pflm.e.!.r~~~~.~mentos de tr~a
bras1le•ra chegavam

a LUANDA anunc•ou o Mlntstro que as. tropas bras•letras

o.ar1•c•oavam allVamente Oe var1as esforços de mõlnutençao da paz promov1dos
pela:; Naçoc~ Un•das

toras.•leuos tostav.am

mats nupratH.:avd sob a vtgt!ncta da dcmocra-.:ta, um ststcma que
tem s1dll t) grande catalisador das fOrças da aglutmação nas rclaçõe::.
mtcTn;,t~:wn;us t·: não so por tsso t': na dcmocract~ que se fortak~.:c

São Franc1sco"

Por esse mot1vo em 25 de setembro
E;ctet~ores

paz e o enlendimento

por mato de vánas formas de manifestação mas. SObretudo, pt!lla

h(~;;:,

r·:~

pan•culc~rmenre

em Angola

Alem diSSO, CJiou que os

orgulhosos tambem do papel desempennado por noss.as

U;:t11SIÇ.1C'

t"I.ICihr".l

,,17'

I':Jf,l

QOvemo

rlo:>mocr.:Jt•camenie

ete1t0 em

MOÇ3mO,que

L 'o\•· I. do t><•tll

<J<:I~«III'otrJ

.,

ulljiv<!."JO<.•~•

d..i

prt>S'!n~u

•tl1htar bras•lt•lf.:J nu

cenano JntlltrlêiCJooat. sotneti.JClo nos teatros em Que as nações desenvolvem

rned•das obje1<w1s e concretas pm busca aa paz e da segUfanç.a lnternactOna<s

A

pnme~ra

part•c•pa~o

sJgn•l•catlva do Brasil em uma

Opera~o

de

Manutenç.ão Cia Paz ocorreu a par11t de 1956, como um dos dez pai ses c:ontnbu1ntes

com cont•ngente m111tar para compor a Primeira Forç-. de Emergência das

Era o que tinha a dizer.

NaçOe~

Unida$\ONCFI/.Alropa bras!le.ra. o ·cXi?ineõ-dO-.. Bãf<ilh.!o Suczn, pennaneceu

Mullo obngado

Incorporada dt.Mante tOCio o periodo da operação. que se estendeu alé- 1967. com

GUILHERME PALMEIRA
(Senador/Brasil)

um efe11vo med10 de 600 mll1tares, envolvendo

no total, 6 500 braslle1ros

apro:Mrmadamente

Desde então o Brasil já erw101.1 Observadores e Focças Paz para d1versos
paises, sempre com destacada atuação

Poc suas relevál'lCias mMecem comentários pan1cu!ares duas mtSSóes atnda

BRASIL

cr..no

Deputado Ni lson Gibson

Ponto 4

A

M1ssâo de Obsefv&dol'es M1titares dos Pai.ses

Garantes

no

Equador/Peru (MOMEP), e a Tercerra MissAo de Verifk.ação dás Naç&;s Unidas em
Angola {UNAVEM III) A pnme!l'8 contribUiu significatMimente pan:1 a recuperação

CONVERSI?\0

PARA

FINS

DE

FORÇAS

MILITARES E

INSTALAÇÃO

PACfFICOS •

da paz pelos paises em conflrto, continuando a zelar pela tranqúdidade na ârea
frontell'lça entre aqU<elas naç:Oes arrugas
empregando atualmenle cerca de

A H1stona demonstra oue o r."lundo sempre teve drf1CI.lldades para v1ver em

A segunda está em plena

atiVldad~

1200 mr!1tares brasllelrOs, cabenoo-lhes a drficl

tareta de promover condições para a II'IStalação defimtrva da paz em Angola

paz Desde o momerno em que as nações organaaram·se em esta-dOs po1111camente
estruturaoos as d1SÇJUtaS pol' hm•tes de

tronte~ras

É 1mponante menoonar t.:mbém que, segundo recente relatório da ONU, o

alem de problemas e1mcos

rehgtosos e cuttl.lfats. fil deram margem a 111umems conflrtos poucos e cunOS'tOI'arn

Brastl é

os penedos. oe auséncm de d1spt.r1as .armadas em algum lugar do planeta

da paz

D1verçénCJas tl!9•ona•s que, em condiÇÕeS norma1s não devt!tnam transcender as
hnhas de suas fronteiras Q800fáf1cas acabam envolvendo patses VIZinhOS,

as cns.es 1n1emas d1I'TieftSÕes 1nternaCIO!'Ia1S A!J entervenç:Oos estnlr'içetras.

dando

soberantas naCJon81S. são rochspensávecs do ponto de VISta humanttoilino e, quase

sempre representam a Ur11ca esperança possível para que se

ev•tem

4° pais do mundo em contnbuiÇAo para as opêf3ÇÓ8S de manutenç;ão

Petas caracterist1cas posiCNas do povo bras1!e~ro, bem como por sua ·

ttacllção de

convwénc~a

pacifiCa no oenáno mtemaoona!, as soliCitações para sua

partiCipação nessas operações tendem a aescer. o que nos orgulha ii"iiWa!dece

pol' metO

das Forcas de Paz. embora consideradas por grupos radtca1s como ll1tf'Omlssâo 1'13S

decorrentes das dtsputas pelo poder

hote o

os genocidtos

OuatsQueTMidas

SCibfll a converllênci& ou Mo de o

Brasil a!ender a estai

dlamameotos, a despetto dos pesedos Onus que representam para o nosso Pais, '
esvaem-se na sat1sfaç.Ao do dever o.:mpodo, no SOI'TI$0 de uma cnança fenda e na
grattdão daqueles que, por nosso ~ntecméd10 alcançam a táo

sonhada paz

---------------~~~~~~~
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·so! Sessão Deliberativa Ordinária
em 30 de abril de 1997

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães e Geraldo Melo.
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Abdias Nascimento- Ademir Andrade- Antenio Canos Magalhães- Bernardo Cabral - Carlos
Wilson - Casildo Maldaner- Coutinho Jorge - Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Emília Fernandes Ernandes Amorim - Francelina Pereira - Geraldo
Melo - Gilvam Borges - Guilherme Palmeira- Humberto Lucena - lris Rezende - Jefferson Peres João França - João Rocha - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho- José Agripino- José Alves- José
Eduardo- José Eduardo Outra- José Serra- lauro
Campos - leomar Quintanilha - lúcio Alcântara Mar1uce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior Ney Sua$$una -Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro Simon - Ramez Tebet - Regina Assumpção Renan Calheiros - Roberto Freire - Roberto Requião - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Uma .....: 8e:bastião Rocha- Valmir Campelo- Vilson Kleinubing
- Waldeck Ornelas.
0 SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista
de oresenca acusa o comparecimento de 48 Srs.
Senadores: Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão~.
Sob a pro!eção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
0 Sr. 1° Secretário, Senador Ronaldo Cunha
Uma, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
Projeto recebido da Câmara dos Deputados
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 20, DE 1997
(N° 2.352196, na Casa de origem)

Dispõe sobre a eleição para Prefeito,
Vice-Prefeito e Vereadores dos Municípios novos, criados até 31 de agosto de

1996.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1" As eleições para_ erefeitos, Vice-Prefeitos e VeréadÓres cios Municípios criados entre 31 de
dezembro de 1995 e 31 de agosto de 1996 serão
realizadas no dia 15 de novembro de 1997, ocorrendo a posse dos eleitos no dia 1° de janeiro de

1998.
Art. 2° O mandato dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores eleitos de acordo com esta lei
coincidirá com o dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e
Vereadores dos demais Municfpios, eleitos em 3
de outubro de 1996, terminando em 31 de dezembro de 2000.
Art. 3o Para concorrer às eleições previstas
.nesta Lei, o candidato deverá possuir domicílio eleitorai no Município e estar com sua filiação deferida
pelo respectivo partido até quatro meses da data do
pleito.
Parágrafo único. o domicílio eleitoral será comprovado pela inscrição nas Seções Eleitorais qcre
funcionam dentro dos limites territoriais do novo Municlpio.
Art. 4" Somente poderão votar os eleitores dos
respectivos l\lluniclpios, regularmente inscritos attf:
noventa dias da data do pleito.
·Art. 5• A escolha dos candidatos pelos partidos
~políticos e a delioeraçaó soofe-cofigaÇoesd-eviúãoser feitas no período compreendido entre 1° e 30 de
julho de 1997, lavrando-se ata em livro próprio, podendo ser utilizados os já existentes.
Art. 6° Os partidos polfticos e as coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até as dezencwe horas do dia 5 de agosto de

1997.
Art. ?O Aplicam-se, nas eleições de que trata
esta lei, no que couber, as normas da lei n• 9.100,
de 29 de setembro de 1995.
Art. 8° O Poder Executivo encaminhará ao
Congresso Nacional, por solicitação do Poder Judiciário, crédito adicional para atendimento das despe·
sas relativas à efetivação do processo eleitoral estabelecido por esta lei.
Art. 92 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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C')(1f3ordminas para 16 de abnl de 1989, p!r'l O)

mllrllt•p•o~ no'u~

c:na.dos até 18 de julho de 19SS

(Do Sr. Osvaldo Biolchi)
Pelos mouvos e>:.postos est.:amos convrctos de que nossa proposu
cncomrara apoio ne:s1a..Ça,sa

·!~a das Sessões. em.~· de

Dispõe sobre a ete1çao para Prefeito, Vic:e-prereito e Vereador~ dos Municlpios
novos cnados ~é 31 de dezembro de 1996;

de 1996

y;?._~,i~
O Congren(J N.acion.a! decret.a

Deputado O!valdo Btolchl

Art 1• As el~ções p.u.a Prc:fe,tos. V~Prc:feitos e Vereadores d~
Muntctptos cnados entre 31 de dezembro de 1995 e 31 de de.z.embro de 1996 seria
realizadas no dta IS de novembro de 1997
:!"' O man.dato

Ar!

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL

Prefcnos. Vu:e·Prcfcmos c Vetc.adorcs

dO$

dciiOS de acordo o:om csu Le1 o;otnttdtra çorn o dos Prdcnos.. V•cc·Prcfc•tos e Vefeldores

~E I N: 9.l00- DE-~ff DE SE'rEI\iBRO DE 1995

dos dcmlt'!. Mumc1p10s. dc11os cm J de outubro de 1996. tcnnmando a ll de dezembro do

""'2 000
Par.~

An J•

E•tabelece normas para a realização das eleições
municipais: de 3 de out1.1bro de 199G,
e dá outras providências

cor.cor'rer as cletçõcs pre\1stn neua Lo. o andtd.l.to

dcven pow.ur domtClliO eldtoral no MuructpiO e estu com sua filiaçio deferida pelo

O Presidente da RepUbliett.

respect•vo put1do .31le dez meses d..l dau. do pleito

Paragu.fo umco

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e e-u sanctono a segumte l..ci·

dcttor.a~. ~

O domtc•lio

comprovado P'tla
do novo

Parágraro Unico
Na mesma data serão realizadas eleições para Prefeitos,
Viee·Pn:feito.s e Vereadores nos MunicípiOS que venham a ser criados atê 31 de de·
:z:embro de 1995.

._. Somente poderio votar os deltore:s dos tespeGUYM

Art Z'! Será eons1derado eleito Prefeito o cand1dato que obt1ver a m1uoria de
votos, nào computados os era branco e os nulos.

nu Seçõcs EleitoraJs. que functonam dentro dos hmnes

1nsa1çio

1erTIIOnli1

MunlC!ptQ
Art

M~~s. regtall.rmente mscrnos llte !50 diu da data dp pleito

§ I~

Alt. S" A cscolla dM c..andad.UOS pelos, parudos polittcOS
ddlbcnçio sobre

coli~

devcTlo

re1tu

SC1'

PC

a
penado compreendido entre: 1• e JO de
C

Julho de 1997, lavt~ndo-sc ata em livro propno. podendo set uuliudos.os J& eJUStentes.
;\rt

lo' th r.HIId"' p<>ioll(\1\ ~· ~'> <:Uhy_;t~t\''' '"h.-ol.liJ<> .1 J.,-.11~,1

n·co~l!fl de• ~cu~ çandH.l:tlll\

deunr.ll o

Art. I~ A3 eleições para Prereitos, Vice-Prefe1tos e Vereftdores serão realiza·
d11s, simultaneamente, em todo o País, no dia 3 de outubro de 1996

.uc

J~ d<:t('llll~t"

ln H.I' ,J,o o.l>J

~

•k

~~·"h'

Nos Munidp10s com mais de duzentos m1l eleitores, serão corunderado11
eleito:~ o Prefe1to e o Vit:e-Prereito com ele registrado que obttverem a ruaiona ab·
soluta do3 votoa, nio computados os em branco e os nulos
§ 3~ Se nenhum candidato alcançar rua1ona absoluta na primeira votação,
far-se·a nova ele1ção no dia 15 de novembro de 19!16, C<lncorrendo os dois candida·
tos ma1.s votados c: considerando-se eletta aquele que obttver a ma1on3 dos vnto!l \':l·
lidos.

<k 1'1"7

(OI.Ibcr,

~>

nmmn

do~

o.Jc '4U<:

LIJIJ ótJo

l,o,:t, ''" qu..:

1•!•}~

Leo rr'9 100 de !'1 ti..: :...·teanl>rode

Para o segundo turno, quahficar·S<:·ã o ma1s 1doso, se remanescer em
lugar mais de um cand1dato com a m!llsma votaç;jo

§ 4!
~egundo

~~ ApiiC.l!ll·~< ·ua~ ..:lc:tçoc~

An

A el~ição do Prereito importará a do Vice·Prefeito eorn ele registrado

§ 2!

rn co!sr;eraS:o he~~T:- :~::~d~~

0se~~dfd~~~no, de que trata o~ 3~ deste artigo, H'·

Art.~3?

s•

An

he'l o Poder l 'eeuavo auwnu.do a destacar ercduo

espe<tal n~ lorn~.~ rrqueõtda pelo Tlll)Uoal Sure'ftor lleuoral para liiJer t'ac<! ao;. d~·--re~J\
relau•.:a~

procc~o,o

.a clellvaç:to do

JWI~

dc•toral t'5tahdccu.Jo

prc">C'nle I,.,

ta

~~.

A Pósse dO Prereit:O, Yit:e:t>rere~to e VerCaQores eleiUl_s_nõSTé:rn\Os de:<>·
d~r-se·li no d1a l! de jane1ro de 1997.

Art 4~ Nas ele1ções refendas nos arttgos antenores, sera aplicada.! legJs·
l.tç:io elertora! VIgente, ressalvadas as regras esp('ctal;; estabclecJJa:-. nesta Lei
Do Registro de CandidatQ$
Art 5! Poderâ partieipnr das elerções prev1stas nesta 1-ct o parttd<> que, atC
de dezembro de 1995, tenha rct.'lstrado seus estatuto~ no 'frilmnal .S\Jpcnor F.l('l·
tora!, conrorme o dasposto em !<:>1, e que tenha seu órgão de drrcçao cot1sttturdo <'m
forma Pt'rmant>ntc ou provJsorta no Municípro, na forma do rt»speclrvo estaltlto

:n
Jt'STHH',\(,Í,O
,A,

ca.Jendar'Hl ele>tCltal • a
vereadO'e~

nos

r'IC">('Il!C

le~t~laçoiu

muntcopto~

('HIJ'•l\l.l

ele-o:

r-:centemt'Ott'

A \et

Q

lll1>

d~·

'

>>~J

l.llti~

:.4-n.lf

''~ente

n.lo prevc-

\~·nl

i.1~Uno1

elet~t'1c~

Clll

lll 1\..._l

p.1ra Pre!eoiO e

!'• d<: wreml>fn t1<:

munKtl'l<t\ cn.1Uu~ Jte li t,h: o.JetcnltH•I ,k

I'"~'

l'•'<lt·to.tut

!·N~

c>topull <jtlC

.1pena~

U•

t~.llll...lt ekt.;oes·rnunttrrat~ n~~tc

ano de l,.•)t> ü~ demats mumcopto~ qut· \"t('l<'m a ~c r Cll.,dt•~. nJ al.l~entta de uma lc~a~la~ao
que çe ocurc dde~ dever.io e~J'l:fiu ate " .mo 2 000 para elegerent .1~ auroruia\lc~
mtmtt'tpat~

l><:SIJ

lo>fln.l

IIIUtll<ljll<l)

\.11,1\]0~ em

quatl<l .trnl\ jhtlil!'<lolcrcm C•t:I~CICtll ~~~~ ~".! pl.::niUJC

,1

I'~'>Ó IC!.l0 '-JUC .l~U.li\JJI

'orlÜt~..\(1 n1Unt.:tp.t\ t.l<> dur~rncntc

tomJt.o\l.a,Ja
!~M~

phtpt>~IJ

uma

oi'J. .1 lt'flM4f

~i!ll.t~JU

IJ-.l lnJU~l.l

t)U.11110

absuro.J;t · o.lo se CClmp·ee:tde que a k!!t~la•;.iu n.io f.l1Jill3 ~,mJa<;õc~ 1.k eiclovaçatl .l
munt.:aptl:l~

QUe rem custcncra de llt<.> o.J<: J.<'<trtJu
Abas n.i<"'> scn.l

i\

ÇÕI!'S

das

cro~rlo~

l<>fll .l'>

pt>metr.l

~ez

nurtll,H

que

<1

con~IIII.JCtClna•s

em vt:;or

Congresse> \·ma a. repar.1r

um:~.

lacuna dl:'sta ordem ~m 22 de dc:1emhro de !')I!.S filo ~·,,ud:: !SJ.~ 7lO __qu<:: convocolJ

Art 6~ Serão ;ndrmtida.s coligações se celebradas conJuntamente para as el~l·
maJont:.irws e proporcional, c in~egTadas pelos mesmos part1dos, ou se celebrapara as eletções ma,ontanas.

a;~enas

§ 1~ A coligação terá denominação própria, que poderá ser a íunção -de todas
as s1glns dos partidos que a integTIIm, sendo a ela atribui dos os d1re11os e obriga·
ções dos part1dos politicas no que se rerere ao processo eleitoral
§ '2.~
Nn propaganda. a eol1gao;:ão usará, obngatoriam('nte, sob :s.u« denoma·
nação, as legendas de todos os partidos que a rntegran1

Art. r- Na formação de coligações, dt>vem ser observadas. arnd11, as S('guin·
tes normas:
1- na cbapa da coligação podeffi-sci!ilsci'ifoi(clihdidatos filtados ;1 qualque-r
partido polit1co dela inte-grante~

ll- o pedido de rt>gistro dos candidatos deve ser subscrito pelos prE>sidentcs
dos partidos coligados ou por seus delegados, ou pela rn:Honn dos nl('mbros dos rcs·
pectlvos orgãos executivos de direção;

ac-sí"gnnrum

Ir r:: o~ p;;:tidOSíni~'gr'anteS' d-aco·!igâÇliO iicvêm
it>-prcscntantc,
que terá atribuições equivalentc3 às de presidente de parttdo po!1ttcc no trato dos
Interesses e na representaçõlo <ia coltg<t.ção, no que se n:•fcre :lO proce::so <'l<'ttonal,
IV- a cohgação _ser~ represeni.ã_<ia, perante a J_~stiç.a Eleitoral, pela P~"~son
designada na forma do fnc1so li I ou por at6 triTS deler:-ados wdic.1dos pelos parttdo:-:
que a compõem
Art. 8! A_s normas para <:oscolha dos candidato~ c para fllrmação d!' coltgaçõ("s
s~rão estabelecidas no estatuto do partido

Abrill997
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Parágrafo tíuico. Em ,;aso de omissão de cst::.tuto, c:-.aberá ::10 óq;Jo de din.··
ção estadual do partido estabelecer as normas, comunicando-as ao Tribunal ElellO·

~ 5~ A Ju::;tiça Eleitoral organizará c publicar.á, atQ trinta di~~ antl•s ela rleJ·
ção, as seguintes relações para serem utilizadas na votação e na apuração·

ral romp-E>lenle.

I - a primeira, ordenada J')Or partidos, terá a lista dos respectivos candidatos
em ordem numérica, com as duas variações de nome corrcsponà('ntcs a cada um, na
ordem escolhida pelo candidato,
11 - a segucdo., com índice onomástico em ordem alfabétic.a, nela constando
o nome completo de cada candidato c cada variação de nom~. tamb~m cm ordem al·
fabCl1ca, seguid<ts da respectiva legenda e número.

Art. 9~ A escolha do~ car.dida.tos pelo!: partidos politH;os e a deliberação sobre coligações deverão ser feilss no período compreendido entre J! e 30 de junho dl.'
1996, lavrando-se ata em livro própno, po<lcndo ser utilizados os jâ existentes

Arl 10
Pata con~:orr~r às eleições previstas nesta Lei, o cand~dato deverâ
possu1r dom1cilio eleitoral no Munidpio e estar com sua faliação deferida pelo respt>ctivo parttdo até 15 de dezC'mbro de 1995
§ I~ No caso dos Municip10s criados até 31 de dezembro de 1995, o domicil~e elett.oral sera comprovado p('\il tnscnção nas Se<;ões Elcttoraas que func10nem dentro dos luml('S tcrrJtortaas do novo Munaeapi().

§ 2~
Havendo fusão ou mcorporação de parti.dos após 15 de dezembro de 1995,
sera consaderada, para efeat'o de faliaçito partidária, a data de fihação do cand1da·
to ao partido originário
_ .
Cada partido ou colagaljáo poderEi: registrar- et~~dtdatos para a CâArt. 11
mara Mumctpal até cento c vante por cento do ntlmero de lugares a preen~her
§ l! Os partidos ou coligações pode-rão acrescer, ao total estabelecido no
"caput", candidat.os em proporçao que corresponda ao numero de seus Deputados
h•dera1s., na forma segUJnt('
I - d,• zc>ro n vmt'-' lkputado:<, mat:! vmte por cento dos IUS:<l.H'~ a p«'cnch<'r,

ll - d" vmte e um a quarenta D~::putados, maas quarenta por centu,
lll- dP quarenta c um a sessenta Deputados, mats sessenta por cl:'nto,
IV- dE" sessenta e um a ottenta Deputado.~;, mais oitenta por cento,
V - actma de ottento. Deputados, ma i& cem por cento.

§ 2~
Para os ereaUls do parágrafQ anterzor, tratando-se de coligação, serão so·
ma dos, os Deputados Federais dos partidos que a integram; se desta soma não re·
sultar mudança de faixa, ser&. garantido à c.ohgação o acroésctmo de dez por cento
dos lugares a preencher.
~ 3~

Vinte por cento, no mfnimo, daa vagas de cada partido ou coligação deverão ser preenchtdas por candidaturas de mulheres
Em t.odos os cálculos, será sempre desprezada a fraçáo, se inferior a
meao, e 1gualada a um, se igual ou superior.
§ 4!

Art. 12
Os partidos pollttccs e as coligações aoliclí.ario à Justiça Eleitoral
o registro de seus cand1datos até as dezenove hcnu do dia 5 de julho de 1996.
§ 1~ O ped1do de registro dE"ve ser instruido com os seguintes documentos:
I - chpta, autenticada pela Justiça Eleitoral, da ata a que se refl!rl.' c artigc ~;
II - autoriUI.ç.io do candidato, em documento com a asainatura rtconhecida por
'Th.belião;
III- prova de flhação partidária;
IV- cópia do Utulo eleitoral ou certid!o fornecida ~lo Cartório Eleitoral de
que o Cllndidato é eleitor no Munidpio desde 15 de dezembro de 1995, ou que requereu sua inscrição ou tran.!!Íl!rência de domicílio at.é aquela data;
V- certidões criminal& f<tmecidaa pelos órgãos de distribuição da Justiça Eleit.oral, Federal e Estadual;
VI - declaração de bens, assinada pelo candidato, com os respectivos valere&
atualizados.
§:r. Na hipótese de o partidc ou coligaçl.o não requerer o registro de ae\15 candtdatos, eStes poderAo razé-lo perante • JtlStiça Eleitorafruu quarenta e oito boras
seguanles ao encerramento do prazo previsto no "caput" deste artigo

Art. 13
O candidat.o às eleições proporcionais indicará, no pedido de registro, além de seu nome completo, .I!.S variações nominais com que deRJB ser registrado, oté o má.:umo de duas <tpçõ~s. que poderão &er o prenome, sobrenome, cognomE',
nome abreviado, apelido ou nome pelo qual é mais conhecido, desde que cão se estabeleça dúvida quanto à &\la Identidade, não atente contra o pudor e não 'eja ridículo ou Irreverente, mencaonando em que ordem de prefert::ncia desse& nomes de·
seja reg1strar-se.
§ 1~
~nfit:ada a oconimcia de homonimia, a Jll!Ltiça Ele1toral procederá atendendo ao segumte;
I -havendo dúvida, poderá erigir do candidato prova de que é conhecido por
dada opção de nome mdicada no pedido de registro;
II - ao candidato que esteja exerc-endo mandato elet.avo ou o tenha exercido nos
Ultlmos quatro anos, ou que, nes&e mesmo prazo, tenha concorrido cm eleição com
um dos nome.s por ele indicados, será deferida a sua utili~açio no registro, ficando outros candidatos:.i,\.pedidos de razer propaganda com es:~e mesmo nome;
II! - ao candidat.o que, pela &ua vida política, social ou profissional, sE'ja identificado por um dado nome que tenha Hldieado, será deferido o registro com esse nome, observado o d1.sposto na parte fmal do inciso antenor;

Art. 14
Ê facultado ao partido ou coligação substituir candidato que venha
a ser considerado inelegível, que renunciar ou falecer após o termo final d<t pr.a7.o
do rel'!tstro ou, ainda, que t1ver seu res:IStro indeferido ou c:~ncelado.
§ 1! A escclha d<t substituto far-se-á nu r<trma estabelecida no estatuto do p<~r·
tido a que pertencer o substatuíd<t, devendo o registro ser neces.sario.ment(" rcqu<:>·
rtdo em ate dez d1as conto.dCJs do rato que deu ongem à suLst1tuição.
§ 2? Tratando-se de eletções majontánas, se o candidato for d(• coli~;ação, a
substituaçào deverá ser feita por decisão da maioria absoluta dos memllr<ts dos ór·
gãos mumcipais de direção dos pRrtidos coligados, podendo <t substituto se1· f1hado
a qualquer purtido dela integrante, desde que o partido ao qual pertencta o sub$·
tiluido renuncie ao diretto de preferéncia.
§ 3~
Nas eleições proporcionais, a $ubstituiçiio só ~(: efctivará se o no\'o pí"·
dido, com a observância de todas as formahdRde,; cx1gida~ para o registro, for ~pre·
sentado até se$senta dtns antes do pletto
Art 15
Se o órgão niunlcipal sc opUSl'r, na t"S<:olla;• de c:~udadatos ou na (k·
liberação sobr"' colt~!açóe~. ils dtrctrizes le!;'ttamamentc est::Jb("lcctdus P"lo~ orgflo~
superi<tres do part1do, estes poderão, n<ts tea·mos do rc~pertn•() estatuto, anular ta1s
dec1sbes e os a tos delas <lecorr'!ntes
§ l~
O partido pede re4ue-rer, att' a d:~.ta dn clciç?l'o, o canccl11n~e1\to d<t rE'gi~·
tro do candJdat<t que

I -for expulso do parüdo, obedecidas as normas utaluttinas, ou
11 - apOie ou faça propaganda de candadnt.o a cargo eletivo mscrit<t por outa'(l
partido ou, de qualquer forma, recomende seu nome do sufnigto do ele1tor.
§ 2~
A apreciação do pedido de cancelamento do rt.!g1stro ob~dccera ao prc·
\'iSto no artigo 65 . alterando-se os prazos nl1 fixaJos põll'a 72 hura~
Arl IG
A Justiça F.INtorul da~>clplm:Jd a id<>ntificaç;"lo dos p;lrtidOs e de S<'U~
candidatos no pr<tc('sso eleitoral
§i~
Aos-partidos ftca- a~scgur~do-o dirCito dt• llaaut~·~· os núm~ros atribuíd():<
a sua IE"gcnda na eletçilo antenor, c ao candidato, ncss~ lupotesc, o dtre1to de mau
ter o nUmero que lhe fot utribuido na eleição anterior para o me~mo c.nr::o
§ 2! Os candidat.os de coii_!:~_çõe~,_ nas eleições majorit.â.nas, serão rE"gistrados com o número da legenda de 5eu. partido, e, nas eleições proporcionais, serão ins·
cri tos com o número da série do respecttvo partido

Das Cédulas Eleitorai&
Art. 17. As cédulas oficiais para as eleições regulamentadas por esta Lei se·
rão confeccionadas segundo modelo apro-.·ado pela Juutça Eleitoral, que as impri·
mirá, com e,;clusividade, parA d1atribuiçillo àa Mesas RE"cc-ptoras. A impressão se·
r.á feita em papel bran<:o e opaco, com tipos uniformes de letras.
§ g
A parte esquerda da cédula deverá corresponder à eleição para Prefeito, e a direita, à eleição para ~T'\,dorcs.
§ 2~ {Velodo).
~::... .:..
§ 3! A indicação do nome a que se refere o parágrafo anterior de\•erá ser feita no ped1do de registro, observado o disposto na purte fmal do "caput" do artigo 13
§ 4~ Para as eleições realizadas pelo sistema proporcional, a cCdula terá espaço para que o eicít<tr escreva o nome ou o nUmero do candidato escolhido, ou da
legenda do partido de $U3 prc-ren'mcia.
§ 5~ Ás eleiç_ões em scg~n~~_turno,_ aplica-se o disposto no§ T- deste artigo.

Do Sistema Eletrõnico de Votação e Apuração
Art. 18. O Tribunal Superior Eleitoral poderâ auUlrizar os '1)-ibunats Regionais a utilizar, em uma ou mais Zona::: ElciUJrais, o sistema elet.rónico de Yotaçáo
• e apurnç!io
§ 1~
A :1Ut.orização poderá se referir apenas à apuração.
~ 2~ · M ~futoriZar a Yõt<içâo-elctrõnica, o Tribunal SuperiOr Eleitoral dtsporá sobre a dispensa do use de cCdula.

§ 3~ O 'Ihbunal Superior Eleitoral poderá autorizar, excepci<.)nalmcnte, nHus
de uro sistema eletrOmco de votação c .apuração, observadas at: condições e as. pe·
culiaridades locais.

1V- trotando·se de candadat.os cuja homonimia nõo se resolva pelas regras dos
dou• trtc1sos antenores, a Justaça Eleitoral os notHicara para que, em dots dtns, cheguem a acordo sobre os respecttvos nomes a serem uttlu:ados;

§ 4~ A votaçi'io elctrõnic01 :!'Crâ fcil01 no nUmero do candidato ou da legc-ndól
partidári::~, devendo o nome do ~::mdidato c do partido, ou da legenda porttdárta, con·
forme ror o caso, aparece-r no painel da máquma utilitada pura a \'Otação

V- no caso do mc~so antenor, não havendo acordo, a Justiça Eleitoral regastrara cada cand1daUJ com o nome por ele ind1cado no pedido de regtstro, observada a ordem de preferénc1a ali definida.

~ 5~
Na \'Otação p.:tra :1 elNçi•o mnjorttârin, de1•eni. aparecer, tambem, no
nel, a fotogra(ia do candadato.

{ 2~ A Justiça Eleitoral poden\ exigir do candidato prova de que é c::onllec1·
do pol' delermmada opção ele nome que tenha mdicado, quando seu uso pude! r con·
fund1r o eleit<tr
§ 3~
Ao d<'cidir sobre! os pedidos de registro, a Justiça Eleitoral publlcnra,
obrtJ!atoraament(', as van:~çóes de nome deferidas aos candidatos.
~ 4.~
A Ju~ttça Eh•tt()roll tnd("fl.'rlrá todo pcd1do de \•uriaçãu d1• nome cou1ci
tkntl" c-om noml" dt' candtdnto n elf'tção m:.Jontaria, salvo para cand1dotlo que> C~>l<•·
J.l c:x•'l<'-'I!Jo lllallclato ("l\-tavn ou o h•nlw t'X<•rcido nos Uhunm.: qu.1tru a11os, ou '-\UI',
ll•'~i't' IU•'~IU<> llfi\l•l, lt•ult.l <'(IIH'Urrido 1'!11 l'lt•Íc;"iiO COnl O 0!')!11!' COlllC'IÕ!'Ilt!'

Jlõll·

§ 6'! Na \•otação pnra ~read<tr, $er:to computados para a legenda partadtiri:l
os votos cm que· n:io SCJa p•l~~~~·cl a Jdcntt!kaçào do cnmhtl:iW, desde que o mame
ro Jdentif•c<.Jclor do partido SI'J<I chglt;.~Ju t!c forma corn•t<~
~ 7~
·A--máqr.iina·de -.·ótar!r.tprififli·ac-~J.:l w>to. a~~"~urado
sibilid<~cl<> d<~ confc•rêm.:1.a po~\C'JIOa' p:'Lr:t efettn ck recmttol~<.'m

o

.:::i~ilo"

a

p<:~s·

A1·1 10
O Sl~lclll:~ •·l<•trónico :~d<ILidll ;•~~··;~lll:lr,l o :'ill!'ilo d<l vulo 1:' :1 sua III·
\'lobhi!iJJrlt•, r,.tl'antirf:l :lu.- p.11 t1d1'" poll!H'"" c• ;w.~ r.ntdltiatos :ullpl:t fi,qca!l:r.a~.u>
{<'Jnll

l'arát;rafo unico
Os pnrtld'l" <'Ourorreult'" ao pl••tt•l P•Hkr:·•o C'otiStltuJr ~~~·
proprto d<> fa.:::c~!t~açáo, apuraç.·w f' to!:th~;lc;-:io do~< n·~ulta<in~. <:uutrat;mdn, III·
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clusive, ~mprc.>nfl de audito>La de sistemas, que, credenciadas junto à Justiça Eleitoral, receberão, previamente, os programas de computador e, t~imultttneamente, os
mesmos dados alimentadores d.o sistema oficial de apuração e totali:r.açl"io

Art. 20
No mini mo 120 dias antes das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral exped1rà, ouvidos os partido:~ políticos, as instruções necell~árias à utili:r.ação do
sistema eletrõmco de votaçtio e apuração, garantindo ao:!l partidos o acesso aos programas de computador a serem utiliz:ados
Parágrafo Unico.
Nas Seções em que for adotado o sistema eletrônico devotação, somente poderão votar eleitores cujoa nomes estiverem nelas inclufdos, nio
se aplicando a rel!lsalva do artigo 148, § 1~. da Lei n. "'.737i 1 l, de 15 de julho de 1965

Da Fbcalh:açio da a

Elelç6~&•

Art. 21
D.a nom~açAo da Mesa Receptora, poderá qualqller partido reclamar,
ao Juir. Eleitoral, no prat.o de dnco dia,, devendo a decisão .ser proferida em "'8 horu.
§ l! Da decisão do Jut~ Elettoral caberi recurso para o Tribunal R~gionat,
mterpo5to dentro de tr~a dias, devendo aer resoiVJdo em ig"ual prazo.
§ 2~

NAo podem aer nomeado$ presidentes e roedrios os menores de de:wi:

to a.n.os.
Art- 22.
€ vedada a particzpaç!o, na mesma Meu, Thrma ou Junta Apura.dora, de parentes, em qualquer grau, ou de eervidores de uma mesma repartiçlo púbhca ou empreaa pnvada
Art. 23.
A escolha de ftscazs e deleg:adoa, peloa parti doiS ou coligações, nlo
pcderá recur em menor de de~o1to anos ou em quem, por nomeaç!o do Juiz Eleitoral, Já faça parte de M~aa ReCi!ptora

t l! O ftse:al poderá ser nomeado par• ftscahzar mau de uma Seçllo Eleitoral, no mesmo local de VCJtação, mesmo sendo eleitor de outra Zona Eleitoral, porém.
seu "'CJto será nd.cnittdo s:omente na Seção de sua mscríç!o
~ z~
As credenciaJII de ft!lcal~ e delegados s:erão ~xpedidall, exclusivamente,
pelos partidos ou cohgações e não necessitam de v1sto do Juit Eletton~l

§ 3! ... ~ara efe1t.CJ do d111pos:to no paragrdo aotenor, o presidente do_ partido
ou o repre~~nto da oobgaç!o deverA regut..nu· na Juatiç.a Eleitoral o oome das ~·
soas autorizadas a expedir 1u credenciaiS doa f1scaJs e delegados

Art. 24
Aos JUitea qui!: aejnm ou tenham sido parte er:n açôea judt-eiais que
e-nvolvam candidatos de determmado MunJclpto à:l eletções de 1996 é vedfl.do par·
ticipar de qualquer das faaes do proe:esso eleitoral nos pleit<ls realizados no mesmo
Mun1cíp1o
Art 25
Os part1dos e coltgaçOe.s poderio fiscahnr todtt.s as fuea do proces·
so de votaçào~puração das eletçôcs, mdua1ve o preene:himento do Boletir:n de Urna e o processamento e]elrómco da tota\t:r.ação doa resultados, sendo-lhes garantido o acessc anteapado a~ pro&Tama.s de computador a aenm utiliudo.s na apuraçio.
§ 1! Os fi!leaJs e delegados dos parttdos e coligações serão po:n<::ionados a uma
distância não supenor a um metro da Mesa Apuradora, de modo que po.saarn obser>'ar dtretamente a abertura dt- urna, a ab~rtura ~contagem das claulas e Cl preen·
ch1mento do boletim
§ 2~ o~ trabalhos de apuração não poder<io SN reahudos sem qu~ seJa da·
do cumprtmento au d1sposto no partt.grafo ant.ertor, suJettos os respc:msavel!'l às pena~ prevastas no art1gc, 347 do Cod.1go Ehntoral
~ 3!
O naG atendimento ao dtsposto no § 1! enseJa a 1mpugnaç!o do resulta·
do da urna, desde que apres(!ntada antes de su• aberturtl

§ 4! No prazo de 72 horas. a contar do conheamento dos programai ci.e Computador a que se refere o paragrafo umco do artigo 19, o partido ou oohgação podeni apresentar tmpugnat;âo fundamel'ltada .i Justiça Eleitoral
Art 26.
Os orgãos encan-egados do processamento eletrômco de dados são
obrigados a-fornecer aQs partidos ou coligaçjjes, no mesmo momento da entrega ao
Ju.a encan-e gado, cópias dos do.~dos: do processamento parcial de cada dia, contidos
em meto magnet1co
Art 27
O Bolettm de Urna. CUJO modelo serâ aprovado pelo 1hbunal Supe·
rt•lr Elettor~l, contera impr('5Sos os nomes e os nu meros dos candtdatos concorro>nt.('s
~ 1~
() Ju.n Pn"$Jdente da Junta Eleitoral e obngudo a entregar copia doBo·
l~t1m de Urna uos parttdos e e:ohgaçO<!s concorrentes ao pletto, náo o fo.Iendo, tnCQr·
rera na pl'na pnlvJsta no JHtlgo :110 da Let n 4 737, de IS de julbo de 1965, aplaca·
da cumulllttlvame11te
§ ~ A transcnção do.s resultados apW"8d03 no bolel.tm deverá ser feita oa pre·
senc;:a de fiscais, delegados e advogados dos parhdos e coligações, oa quaj,s_,----ª0- final
do preenchimento do boletim, receberão, tmed•atamente, exemplar idêntico, expedido pela Junta EleitOral
§ 3~
O rascunho, denomtnado borrào, ou qualquer outro tipo de anot.açào [o·
r a dos rormulanos adotados pela Justtça Elettoral, utthtados pelo Ju1~ ou qualquer
m.~mbro da Junta Apuradora, não poderóo servir de consulta ou prova posterior III
1puração pHante a Junta totaltutdor;a dos votos
Art 'lM
Aphcam·se as s<·~utntes d•spostçol'S sobre recontngem de votos
':"ktçci>•5 f'tn 4:uc n;<o SCJa utiiiZ.adu o Sistema eletrómco de votação e apuração:

~s

I - nus 4ti horas st"~utntes a dtvulgo.ção dos dados da totahio.çâo dos votos do
:>Iuntctp!o, poderão os pnrt1dos poltt1cos, llldepcndentemente de prévta impugnação,
rt!<IU'-'n:r. hmJ;lmcntadamcnt._., a rc~ontag-em cl~ votos de uma determinada Seção
•FJ
Ektl<lr.d

z.m.i

11 -

I

vetado!,

IH- sero., tamb~m. oss<:>~:<•rada a ri!'Contagcm dos votos. na forma do 1nc1so ant.•nor, qu1nJ•1, tHI tuudamenta~:1o do recurso. f1car ev1denc1ada a atribu1çáo de ... a.
l•Js a cand1datos 1ne~t1Stentcs, o naCl fechamento da tontabilidade da urna, bem e:omo <l <lprl'senta~oio de totats d~ votos nulos, brancos ou válidos destoantes da mé•-hn geral venfícada nl'ls demaiS Seçóes do mesmo Municipio ou Zona Eleitoral;
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IV - no:s .;asoa não enquadt'll~os nos incisos-anteriol-e!l, caberá h Junta Apuradora, por maiona dos votos, àectdir sobre o recurso.
Art. 29.
Curupre aes partidos: e coligaÇ{ies, por s:eus fiscais e delegados devidamente credenciados, e aos candidatos, praceder à instrução dos recursos interpostos contra a apuração, juntando, para t.ant.Q, cépia do boletim relativo à uma im·
pugnada.
Púágraro -úni~õ. --Nii hipót.e~ de surgirem obstáculo11 à obtençAo do bc;!letim,
caberá ao recorrente requerer, mediante a indicação dos ndmeros da Zona e da Seçio Eleitoral, e o nome da Unidade da Federação, que o órgão da Justiça Eleitoral
e~r=~::t~mqd:l {;~~~~terposto o rl!Cu:rso instrua-() mediante a anexaçio do respecti-

Art. 30. A impugnação não recebida pela Junta Apuradora pode ser apresen·
tada aa 'ftibunal Regio11al Eleitoral, em quarenta e oito horas, acompanhada de de·
dara.ção de duas: testemunhas.
Parágrafo é nico. O Tribunal decidirá sobre o recebimento em 48 horaa, pu·
blicando o acórdi\o na próprta ae!lsào de julgamento e transmitindo imediatamente à Junta, via telex ou fax, o inteiro teor da. decisão e da impugnação.
Art. 31. O Pres:idente de Junta Eleitoral que deixar de receber ou mencio·
nar, nas atas de apuraçáCl, protestos, ou ainda, qu~ impedir o exercic1o de fiacaliu.çio pelos parttdos ou cohe:açôes, deverá ser imediatamente afastado, além d~ res·
ponde:r pelos crimes prevbtoa no Código Eleitoral.
Art. 32. Nos: Munic:ip1o.s com m~üs de uma Zona Eleitoral, a apuração das ur·
nas correspondentf!s a cada uma s:et'á. realizada em !oca1s dtstintos.

Da .Arrecadaçilio e da Aplicaçio de

------"Recursos-n-.-.-campanhu Eleitorais

eabilitde3~~S p~jâ;~~~~d~·~t~-~~~~~d:~~~.o~~r~:~:sr;:~::da.s sob a

respon·

Art. 34

Juntamente e:CJm o pedido de rbgistro de seus candidatos, os partidos e cohgaç\M!s comu.;;carão à JWitiÇll. Eleittlral 011 valores máximos de castos que
deapenderio por candiá.i.tur& em.cada eleiçiCUl que concorre-rem.
.,
Partigrafo único. Tratando-se d~ coligação, os valores máximos de pstos deve:r.ii.o ser iruats para os candidatos de cada partido que a.\'1 zntegra.
Art 35. Atê cinco dias úteis aj)6s a eacolha de seus candidatos em convenção, o partido constituirá comitês financeiros, com a finalidade de arrecadar recur·
sos e aplii::.á·los nas campanhas eleitorais.
§ 1! A cada Munictpio em que CJ partido concorrer com candidato próprio, cor·
responderá um comi~ financeiro, independentemente do comitê finan~lro estadual,
cuj.C constituição é facultada ao partido
t 2! Os comitês fmanceirGs serão reg1strados nos órgãos da Justiça Eleitoral 803 quais compete fater o registro dGs candidatos
§ 3! A abertura de contaa bancánas especificas para regi~tnr todo o movimento financeiro da campanha é facultada a qualquer candidato e obrigatória pa·
ra o partido e para os candidatos a Prefeito e, nos Municiptos com ma1s de 50 mil
eleitores, para os candidatos a Vereador.
f4! O candtdato a cargo eietivo fará, d!re"tamente ou por intermédio de pes· ·
soa por ele designada, a administração financeira de su11 própna campanha, utilizando recunos qu~ lhe sejam repassados: pelo:~ conütl!s, inclusive es relativoa • cota cio Fundo Parttdário, recursos próprios ou-doações de pessoas fisicas CJU juridica.s.
§ 5! O candidato é o Unico reaponsável pela veracidade das informações financeiras e eontãbeis referentes la sua. campanha, d~vendo a5llinar a respectiva pres·
tação de contru~ .soz:ioho ou, se for o ca:~o, em eonJunlCJ com a pessoa que tenha de·
si~;nado pura essa tarefa.
,j 6!
A prestação de cont.ns dos car:dtdatos e comites fmancetros deve ser feita de acordo com plano de contas sunpltfacadn elaborado pelo TribUnal Supenor
F.:leitoral
~ 7~
A prestação de contas à Justiça Eleitoral se rã sempre feita pnr intermédio do comttê financeirO e n..ssmada pelo pres1dente do parttcio
~ 8~
Nos MulliClfltOS de nté dC'l md ele1tore.«, o p:1rttdo podcra ncurdar com
os :R:US e~ndidatoJ< <~ <.~d::~ç;io de SiSte>ma umto dl' pn.•!<lilçao de tonta.o
~ 9?
Os b.mcos ncata1:10, obng:atonamcmtc, o peLhda par.t abe1tu1ot ele tlm
ta de qualquer parlado ou candtdato e:!!colludo em convençol'l, d~,.•stm:tdn n mo,.uncntação financeira da campanl1a, sendo- !hc-s vedado condiwm.!-l.t ,) dcpe~1to 11\lnllUO
Art. 36,
A p:ut1r da con.stituiçó.o dos comitês fannnce1ro.s. as pessoas ristci\5
e judd1cas poder /'lo fa~er doações em odmheiro, ou estimáveis em dmhetro, n parll·
do ou a candidato, para. QS ca1npanbas eleitora1s
§_-1! --As ;;foaÇóes e cont~lbui55J:e~ di que tra-ta este arlil!'o ficam lililitndaJ<

I - no caso de pessoa fis1ca, a de-%. por cento dos rendtmentos brutos aufer1dos
no ano anterior à e\1-:•çiio,

11- no caso em que o c11ndidato uttlaze recursos propnos, no v:J.lor max:1mo de
gastos estabelecuio pelo seu pnrtido ou cnligação,

III- no .;aso de pessoa Juridica. a um por cento da rec1.'1ta opernc1on:~! bn1t,1
do ano antenor à eleição
§ 2! Os perct:'nluais d~ que trat.am os. incisos I e III do p:nagmfo anterior po
den\o ser excedidos, descie que as contnbu1çõcs e doaçOO~ n:\o S('J:Hn ~tapenorc:; n
setenta mil UFII>s e treze11tas mil UFIRs, respecttvam~,.•ntl•
§-3~ A-S dOnÇr);!S C co-ntiibUiÇOé.; SeÍ'!io cóli.Ve?tidas em UF'lR, poJo valor des·
tá no m@s em que 'O~t"em
§ 4! Em qualquer das hipóteses deste a.rttgo, a contnbuiç:io de pessoa juri·
dica a todos os candidatos de determinada circunscrição eleitorolni\o podeni exce·
der de dois por cento da receita de impostos, arrecadados pelo Mu!lldpto no ano anterior ao da eleição, acresctda da3 transferências constituciOnll.IS
§ 5! Thda doação a candidato especifico ou a partido deverâ ser feita median-te retibo, em formulâno 1mpresso em sêne própria para cada parttdo, sef!'undo mo·
dele aprovado pela JustiÇ;lElCitOi'nl
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Art 37.

E oedado, a partido e cand•da.to, receber díret.a C!U indíret..nmcntc doa-

ção em dinheiro ou estimável em dinheiro, mdusive através de publicidade de qual·
quer espr.c1c, procedente Ó('
I -entidade ou ~overno est.rangctro;
II - órgão da Admmlstr.tJÇáo PUI.Jiica di reta, indireta ou fundação instituída
em Virtude de \e1 ou mant1da com recursos provenientes do Poder PU.lll!co, re:;s:r.lvado o Fundo l'artJdãno,
III - conces~:Jonano ou permisstomir-io de serviço público;
IV- entidade de dm!tto pnvado que receba, na condição de beneficiária, re·
cursos provcnumt.es de contribuição compulsóna em virtude de disposição lc:gal,
V- cnt1dade declarada de utaildade pUbhca;
VI- entidade de classe ou smdzcal;
Vil- pessoa JUTJdH·a :;cm fins lucrativos que rect>ba recursos do e:xtenor
Art. 38
Sào considerados gastos eleitorais e, como t..:us, sujeitos a re,;ist..ro
e aos lunztes nxados nesta Lea, os referentes a.
I - confecção de matcrLOllmpresso de qualquer natureza e tamanho,
11- pr<>p.:~gonda e pu!Jhc1dnde, por qualquer meio de divulgação, destinada Jl
conquastar votos,
- ·,
III- llluguel de loc:u~ par.:~ a promoção de'~tÕs de campanha eleitoral;
IV- d<'Sp<'sns com ~ransporte ou deslocamento de pessoal a serv1ço das can·
d1daturn:s
V ~ t•orrc~pond~ncla e despesas postais;
VI - mst.alaçio e funcionamento de comitks e aerviços

ncce.!!.sári~

ã:s eleições;
VIl - montagem e operaç!io d(' carros de som, de propaganda e assemelhados·,
VIII- produção de programas de rádio, televislio ou video;
tx- confecção, aquisiçio e distribuição de camiseta.s, chaveiros e ou troa: brin·
des de campanha;

X- reah:r:açl..o de penqu1san ou testes pré-eleitorau;
XI- aluguel de beru particulare• para veiculação, por qualquer meio, de propaganda eleitora!.
Art. 39
Qualquer cidad4o pode reali:uu, em apoie a candidate de sua preferência. gutos a~ 200 UFIR:s, não sujei toa 1!1 cont.abili:taç.!l.o, de&de que n1io sejam
reembolsadol!:.
Art. -10
Os candidaton detentores de mandato eleti'l'o não poderio utiliu:u
serviços gráficos custeados pelas Caau Legislativas para a confecçlo de imprcsJ~:o:~
de propaganda eleitoral, sendo-lhe!, também, vedada a utibuç.lo de materiais e aerviÇOII que excedam u prerTOgativaa consi~rDadaa nos rePmentos e normas du Casas que integram.
Art. -11. 0.,.2.11didato apresentará ao comitê financeiro de seu partido, até
o viKdimo d1a posterior M n::lliuç.lo das eleições no Município, a p:restaçlo de contas doa recursos arrecadados e doa apliu.dos, inclufdos oa próprios e os oriundon
do Fundo PartidArio, e 011 transferidos pelos comités financeiros estaduais, quando houver.

Par4çafo úoioo
AJJ c.ont.u do candidato serlo incorporadas ib c.ontu do comi.U! financeiro, para os fins previa tos no artigo seguinte.
Art. 42. AU.. b;ir&imo dia posterior i realizaçi.o du eleiçl)es; no Munidpio,
oc comitb finanoe~ 6lviarto à JUBtiça Eleitoral as prestações de oonta.s referen~

.1\a campanhas de cada uma das eleições e de cada um doa candidatos.

Art. 43.

A.companbar.lo a prestação de contas:

I - os extratos du contas bancárias referentes ii mo'rimentaçio, pelon c:gmi-

tés e pelo. eandidatoa, doa recuno:s financeiroa utilizado• na campanha, ou os dados eontábei1 du doações e doa gastos em dinheiro ou estimáveis em dinheiro;
1I - relaçio d011 cheques recebidos, com a indicaçio doa respectivo.!! números,
valores e emitente•;
III- relaçAo dos doadores, pessoaa fa;icas e jurídicas, com os respectivos valores e 10dicaçA.c da1 formaa de doaçio.
Padgra.fo Unico. A~ cinco anos apóa o trA.naito em jul&-ado da decisão aobre
suas cont.as, os candidato.s e os parbdOII contervario a documentação a elu concercente.
Art. 44., Ao receber as pro:!:stações de contas e demais informaç5es dos candidato.!!, devent o comitê:
I - vedfiCil[ ae os valores declara~os pelo candidato como tendo sid~ recebidos do com1U coãtê.rem com seun própnoa reg111tros financeiro• e contábe1s;

li - resumir as informações contidas nas prestaçõea de eont.M, de forma a apre·
sentar demonstrativo connclidado das campanhas de todoa oa candidatos;
III- encaminhar à Juetiça Eleitoral o conjunto das prestações de contas dos
candidat011 e do própr1o com1té, de forma ordenada e que permita fácil compreendo da.s mformações, assim como adent.ifacação de documentos e transaçõell efet.uadas.

Art. 45. Exammando m prestação de eonta.s, a Justiça Eleatoral, conhecendo·aa, decidirá aobre a aua regularidade.
§ 1~ A decisão que julg.:~r as contas será publicada, em sessão, até três dias
ante.!! da diplomaçio.
§ T- Meros erros forma1s e materiais que venham a ser corrigidos não auto·
rizam a rejeiçAo das contas e a comi noção de sançAo a candidato cu partido.
Art. -16
A Justiça Eleitoral poderá, posteriormente à realização do pleito,
requt.s1lar, diretamentc, as mstltu1çôes rmancciras, os cxtratos e comprov~ntcs.~~
movimentação fmanceira das contas dos comitês e dos candidatos, referentes- à c:i\m.
panba, podendo, a1nda, ordenar d1hgéncJas necessária:~ à complementação das in·
formações ou sanea.mcnlv rias 1rregulandnd<'s encontradas,
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Art. 47.
Se, ll.O final On ~nmpanha, ocorrer .sobra de recursos fmanceiros. esta deve ser declarada na prcstnçio de conta:~ e pcnn.anecerá depositada na respec-

tiva conta bancária até o fim do prazo de impugnação
Parágrafo único. Após julgados todos os recun;os, a11 sobras referidas no
..aput" serão cnt.rcgues ao partido ou coligação, neste caso para dh·i~ão entre os partidos que a C<lmp5em.
Das Pesquisas Eleitorais
Art. 48. A partir de 2 de abril de 1996, as entidades ou empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às clciçDcs ou aos candidBtos, para
.!lerem levadas ao conhecimento púbhco, são obrigadas a registrar, junte à Justiça
Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação de cada pesquisa, as mformações a seguir relacionadas:
1- quem contratou a realização da pesquisa;
II -valor e origem dCJs recurnos despendidos no trabalhe;

III -a metodologia e o periodo de realiuçlio da pesquisa;
IV- o plano amostral e ponderação no que se refero:! a &exo, idade, grau de ins·
trução, nlvel econõmico e área fi nica de realização do trabalho;
V- o intervalo de confiança e a margem de erro;
VI -o nome de quem pagou pela realização do trabalho;
VII- c .s1stema interno de controle e verificação, conferência e fiscalinçio da
coleta de dados e do trabalho de campo;
VIII - o quea?onário completo aplicado
§ 1! Ajunt.ada de documentos e o registro da.J: informaçõeaa que se nfen~ ea·
U! artigo, relalivu às eleições nu capitais, devem ser feitos, a cada pesquisa, nos 'IH·
bunW Regionais Eleitorais, e, nos demal:s Municlpios, nosju(zos eleitorais reapectivoa
i 2! A Justiça Eleitoral afixará, imediatamente, no local de co:~tume, aviso
comunicando o ~gistro das informações a que se refe~ este artigo, co\ocando--u i
disposição dos partidos ou coligações com candidatos .ao pleito, que a elu terio li·
vre acesso pele prazo de trinta dias.
i 3~ Imediatamente após o reriatro referido no "caput", as empresas ou en·
tidadea referidas eolocari\o i diaponiç!.o doo pe.rtidoo ou colic-açõcs que pouuam candidato• registrados para as eleiçõe.!! a que se refere a peaquiu, na nede do Munici·
pio onde se situa o órgão da Justiça Eleitoral perante o qual foi regb!ltrada, as informaçãe:~ e demais elemento.!! atinentea a cada um dos resultados a publicar, em
meio magnético ou impresso, a critério do interessado.
§ 4" Os rcsponsave1s pela cm~res::1 <JU entidade de pcsqu1s.n, pdo órgilo ..-(:1·
culru·, part1do. coligação ou condtdato que dwulgnrem P<'SQU1sa não regislradn estar:io SUJeitos à pena commad<~. no nrugo 3?.3 do Códi(::O E!cttor..1l c a multa di! 20 000
UF!Rs ou de valor igual ao conlratndo pela rcaliução d.n pe.squi.sn, re este ror .superior
§ 5! (Vetado).
Art. 49
Oa partidos, mediant-e requerimento à Justiça Elcitornl, que determinará amediatament.e a realização de diligência, ter.iio aceno J'.O sistema interno
de controle, verificaçiío e fiscali:r;açào dJ'. coleta de dado:s, inclusive à identificaçii.o
doa entrevistadores, das entido.de11 que derem ao conhecimento púbiie!:l.peaquisas
de opinião relati\•as às eleiçDcs, c poderão confrontar e C<lnfcrir os dadOs publicados, preservando-se a identidade dos respondentes.
§ I! A recusa ao cumprimento do d111posto neste artigo ou qualquer ato que
vise a retardar, impedir cu dif1cultftr a açAo fiscalizadora dos partidoe, tornará os
reapotu~áveis peln entidade ou empresa de pesquisa sujeito. ii pena de detençlo de
&eis meaes a um ano e multa de 20,000 UFIR.!!: ou de valor igual ao recebido pela realitaçi.o dn pesquisa, 11e este for superior.
f 2! A comprovação de irregularidade ou dessemelhança entre oa dados veiculados e aqueles afendos pela diligencia do partido político tomará oa respond.·
veia pela entidade ou instituto de pesquisa e os: re.apona~veis pela ÓI"J;"ãO divulgadoraujeiloa h penalidades indicadas no parágrafo anterior, aem prejubo da obrigatonedade de veiculaçio dos dados co"rretos no mean1o espaço, local, horÁrio, p6cina,
caracteret e outros elementos de deataque, de acordo com o veículo utilizado.
Da Propa.:anda Eleitoral
Art. 50. A propaganda eleitoral somente e permitida apéf.i encolha de candidato pi! lo partido ou coligaçi.o em convenção.
~ J!
Ao postulante a cand1datura a cargo elet.ivo é permitida a realiuçi.o, na
aemana anterior à esc:olha pelo partido, de propaganda visando l indicaç:ào de .eu nome.
t 2! A violação do disposto neste artigo sujeitará o re.spondvel pela divulgação da propaganda, bem eomo o beneficiário, a multa de 10,000 a 20.000 UFIRa.

Art. 51. Nos bens cujo uso dependa de cesa:ão, permissAo ou C'Oilce!ls!o do Poder Público, ou que a ele pertençam, bem como nos de use comum, é v~dada a pichnçAo e inscriçio a tinta e a \'C1culação de propaganda.
~ }!
A violaç!o do disposto no ..caput" sujeita os responsáveis ia penas do artigo 33-1 da i.e'i n -1,737, de 15 de julho de 1965, e a multa de 1.000 a 10.000 UFIRs.
§ 2! Em bens particulares é 11\'re, mdcpendendo da obtenção de hcença muniCipal e de autonzação da Just1ça Eleitoral, a ve1culação de propaganda ele1torl'l
por me10 de fixação de faixaS, placas, cartazes, pmturn.s cu inscnçõcs, ou mura1s de
qualquer dinaensão, desde que haja permissão do detentor de sua posse.
Art. 52
Independe da obt.ençio de licença municipal e de autorizaçdo da Justiça Eleitoral a veiculação de propa~;nndn eleitoral pela clistribuiçáo de folhetos, .volantes e CJutrm; impressos, dcvcodo ser ed1t..ados sob a respcnsabilid:1de de partido,
coligação ou candidato
ArL 53. A realização de qualquer ato de propaganda partidãria ou eJ.citoral,
cm recinto aberto ou fcch.:~do, não depende de licençn da polícia
-·- -~- F . 0 (:l.llldLda.t..Q.~ Jll>I!iQ.9_pr_9~~or _!lo ato far_:~ a d~vida comunicaç~~ à autondade pohc1:~1, pelo m('nos 24 horas antes de Sua "i-c.J!Iú1Ç:lõ, ã fini-áC (jile esta lhe
,:!;ar.:mtiL, segundo; a pnor1da•ll• du lwis(J, o dtrc!lO cont.r;1. qualqu('r q111;', no mesmo dn1,
hur,, o·lu!:;lr, pn~lf'nd;~ c·o•lo·ll!".tr ftlllro ;110
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~ '2'·
A ,n1tondarlc pnhcwl lúffi<lra ;IS prov1,t:.:.'flco:.<s ne,._·.r.;arw:os ti J:HfOori.Hl d:1
realização do :~to, bcrn como da norm:lh~ad1• poss:lvel do funczonamcnto do tr.ilfcgo
e de !lC!'I.'IÇOS publzcos que possnm s~:r :~lct;tdus relo evento.
§ :3~
O d1rezlo ii propa~-:and:l c.\.crcido nos termo!! da l~g;is!nç;;o deito rol n:lo
pode 5CI" cerceado sob alcg:,çilo do excrczcw do poder de pohcu1.
§ 4~ A distância miuu1za refenda no par:lJ:"rafo único do artigo 244 da Lei
n 4 737, dt' 15 de julho de l9G5, será de duzentos metros
§ sz A rco.lizaç:i.o de comicios scr:l permitida no horário con1prccndido entre
as oito e a11 vmte e quotro horas.
Art. 54.
Será permitida n divulg.a~ão paga, na imprenu escrita, de propa·
ganda eleitoral, no espaço máxzmo por ed1ção, para cada candidato, pa.~do ou coligação, de um ottD.vo de página de jornal padrdo, e de um qunrta de pagtna de revista ou tablo1de.
Para~:rafo Umco.
A vtolação do dt~posto _ne:~tc art1go sujeita ,os responsáve-u
pelos vetculos de d1vulgaçào, bem como os parttdos, cohgações ou cand1datos beneficiado.s, a multa de- 1.000 a 10 000 UFIHs.
Art 55
A propaganda D.travcs de quadros ou pamets de publicidade ou
'"oLJtdoors" somente aeré. ~rm1t1da após a real17.ação do sorteio de que trata eate ar
t1go, aplicando-se ao tnfrD.tor multa de 1 000 8 10.000 UFIRs
-§ 1! A3 empresas de- r-ublicidade deverão relao.onar os pontos disponfveis para a veu::ulaçâlJ de propaganda eleitoral, em quantidade não infenor à metade do to-tal dos espaços existentes no territorto munic1pnl.
~ 2!
Os locats a que se refere o pantgrafo antenor deverlo ser divldid03 ~m
gTUpos eqllatata\"Os de pontos com mmor e menor impRcto ViSual, tant~s quantos forem os partidos e coligaçõ-es concorrente~. para !Serem sorteados e ulahtad08 dLJran·
te a propat::ando eleitoral
~ 3! A relação dos loca1s, com a mdtcaçâo dos (TUpos, deverá ser entregLJe,
pclas empresaa de pubhc1dade, aos Jutzes Eleator::us, no:~ MumciplOS, e ao 'Ihbunal
Reg1onal Ele1tonl, nas capitais, ate 5 de Julho de 1996.

~ 4! O sorteio será reahUida em quinze dias após o recebtmento da relação,
para o que: o Justiça Eleitora! fará publicar, até JO de julho de 199~. a rdaçAo de
partidos e coligações qLJc reqlftTeram reg'lslro de candada~os à!ll ele1ções
-§ 5~
Parn efeat.o do sorteio, a coligação é equiparada a um partido, qualquer
que seja o numero de partidos que a n:tegram
~ 6~
Apó~ a reahzaçõ.o do sorteio, os partzdos e coligações deverão_ comumcar, por escnto, as empTesns, os periodos e a quantadade de qLJadro.s ou pame1s que
utdazariio, dos grupos a que se refere o l 2~. Os que não forem utilizados deverão
ser redzatrabuidos entre os demats concorrentes interessados, fazendo-se novo sorteao, se necessáno, a cada reno\·açAo de pa1ne1s
~ 7~ Os partidos dastnbum\o, entre seus candidatos, os espaços que lhes coubere:m

Art 56
A propa{!'anda elettoral. no rAdao e na televisão, é restrita ao horRrao gratuato defmido nesta Le1. vedadn a veiculação de propa,::-ando paga
§ 1~
Durante os s~~senl:t dias que :mtecedC'rcm a antevéspera do plczto, ·1='
ema:::soras de rád10 rc~erv.lr:to, rara dtvul(:ar, em rede, a prop:'lgflnda eleitoral f:T.,.
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-§ 7!
Havendo segundo turno, o tempo destinado ao horário gratuito pTevisto neste artigo ficará reduzido A metade e aerá divldido igualmente entre os eandi·
dato!ll, nos quinze dias anteriores à antevéspera da eleição, inclW!ive ttos domingos.
§ ~ AJJ. emissoras e os partidos ou coligaç~ acordaria, em cada caso, sobre
a sistemáti~a da entrega das gnvaçõeJJ em meios magnéticos, obedecida a antecedência mfmma de três horas do hllrário prev1sto para o início da transmissão, no
caso dos honirios de trinta minuUls, e de do:ze horas, no caso drus mensagena de trinta ou sessenta segundos, sempre no local da geração dos programas e mensagens.

_____
t~- V~!cular inset:_Ç_~-~'!l_q~~~~!d~ _d~(e~~da_gl,l~l~-~-a g~e_OJ partidos
e candldatos tenham direito, bem como transgredir o que estabelece o artigo 60, !lU·

jeita a emi11sora âs sanções previstas nos H l! e 2! do artigo 64.
§ 10 As segundas, quartas e sextas-feiras o horário definido nos§§ 1! a :rserá destinado i divulgação das propostas partidárias ou de candidaUls às GAmaras de Vereadores; às terças, quintas: e sábados, ao11 candldatos a Prefeito e a VicePrefetto

-§ 11
E facultado ao.s partido.s e coligaçõea utilizar, no todo ou em parte, o hontrio daa aegundas, quartal!l e sextas-feiras para a propaganda dos candidatos aPrefeito c a Vice-Prefeito.
Arl. 57. A Justiça Eleitoral distribuíra cada um dos períodos referidos no artigo anterior entre os partidos e roligaçõea que tenbam eandidatos registrados, eonfonne ae tnUlr de ele1ç!o majoritána ou proporciOnal, observado o seguinte
I -um quinto do tempo, igualitariamente entre os partidos e coligações;
II- quatro quintos do tempo, entre C$ partidos e coligações, proporcionalmen·
te ao número de seus representantes. na C4mara dos Deputados;
(II -quando concorreTem apenu dois candidatos à, eleição para Prefeito e ViCe·PTefeito, o tempo será dividido igualmente entre eles.
~ I! Aos partidos cujo tempo dev1do em qualquer distribuição for inferior a
um minuto diáno, aerá assegurado o direit-o de acumuh\-lo para utilimçllo em tem·
po equivalente.

i ~ Deixando o undidato a Prefeito de concorrer, por qualquer motivo, em
qualquer etapa do pleito, far-se-é nova diatribuiçla do tempo entre o.t candidatos
remane.centes.
Art. 58. N!o havendo emissora de televisllo no Munidpio, os õra:-Aos regian&ÚI de direçllJ da maioria dos partidos participantes do pleito poderão requerer à
Justiça Eleitoral que Telllerve, dentre au gerad0Tal5 de imaceo.s que o alcancem, aquela que deixar' de formar rede para transmitir o programa çatuito doa candida.toa
do Município.
§ 1~ A Justiça Eleitoral, recebendo as ~idos, designanl. a emis.sora de maior
audiência, dentre as geradoras, para transmitir o programa rl08 candidatos do Munidpio-sede, e as demaia, na ordem do eleitorado de cada Municipio por elas alca.nçado, até o limite das disponíveis
§ 2! Nee8e caso, na abertura dõ programa eleitoral, cada uma das emiuoraa informará. quai!l os MLJo.idpios cujos programa8 8er!o transmitido!! e quais aa
emiasoras que oi transmitirão.
§ 3! O órgão de direçào mumcipal de partido de Municipio C'ontemplada com
"a geraçlo do programa de seus candidatos poderá ceder parte do tempo de que dis-

!~~~ah::~;~:~see~~eh~:~~~ ;r~~t~o::~~~~~:t:~~~~s~~~~~s~:~~:/~:~r~::ç~:~~n~a; puser a candidatos do mesmo partido, de outros Municípios.
doze horas c- tnntn rrunuto:::. e outro:< tranta minutos, das dezc-ssete hor:BS ias dczes- _ _
§ 4~ O dispm~to neste artigo aplica-se às emissoras de rádio, nu mesmas consete horas e tnntn mmutcs
-diÇteS:- ----Art. 59. A emiMOra que deixar de cumprir as di!llpo:~içõe.s de!lta Lei aobre pro§ rNo caso de pleito em qlle conco~rem apen!l.ll dois candidatos, a propa·
paganda ten\ a transmissão de sua programação normal suspen.t!!la por vinte e q!Jagaoda no rád1o aerd. de vinte manutos, das sete horas a sete horas e vinte minutos;
tro horas, por determinação da Justiça Eleitoral, à vista de reclamaçlio de partido
ou candidato, dobrando-se o periodo a cada reincidência, sendo obrigada a transmide vinte minutos, das do:z:e horas às doze horac e vlnte minutoa; e de ou troa vinte
minutos, das de:zeasete horas às dezessete hora• e vinte minutos.
tir a cada quinze minutos mensagem informao.do que se encontra fora do ar por ter
desobedecido à lei eleitoral.
§ ~
Durante os Se!lllent.a. dias que antecederem a antevél!pera do pleito, as
Art. 60.
Em nenhuma hipótese e sob nenhum pretexto serão admitidos coremissoras de teleVIsão reservaria, para divulgar, em rede, a propaganda eleitoral
tes instantAneos ou qualquer llpo de censura previa aos progTamas eleitorais.
gratuit.a, diariamente, exceto aos dommgos, trinta minutos de sua programaçillo, entre u.t.reze horas e treze horas e trinta minutos; e outros tnnta minutos, entre as
Art. 61. Dos programas de rãd1o e de televisão destinados à propaganda elei·
t.oral gratuita de cada partido, poderá participar, em apoio aos candidatos deste, qualvinte horas e tnnta minutos e as Vinte e uma horaJJ
quer czdadão não filiado a outra agrem1aç-ão partidária, sendo vedadas a pnrtieipa§ 4!
No mesmo periodo, as emissoras dco televisão reservarão, ainda, trinta
çi.o de quulquer pessoa medtante remuneração e a ve1culação de propngartda-~que
minutos d1ár-ios para a prop~ganda eleitoral gratu1ta, a serem utiltzv.dos em inserpossa degradar 011 rtdaculanzar randzdntos, amda que de forma dLSS1mulacfu ~
çõeJJ de trinta ou sessenta segundos, assmadas obngatonamente pelo partido ou co-Parágrafo umco
No segundll turno da ele1ção para Prefeito e Vice-Prefezto,
hgaç4o, e dLStribuidas proporcionalmente ao longo da programação veiculada enserá
permitida, nos programas de que trata este arttgo, a participação de filiados
tre aa oito e as v1nte e quatro horas, 1nclusave aos d.bados e domingos, obedecido
a outros partidos, desde que formalazado o apoio destes aos candidatos.
o seguinte;
I - destinaçllo eJ:clua1va para a campanha dos candidatos a Prefeito e a Vice·
Prefeito e de sua legenda parttdána ou das que componham sua coligação, quando
for o caso;
H- a dtstnbuiçAo Je..-ará em conta os blocos de aLJdiência entre as oit.o e 1U doze horas. as doze e as dezatto horas, aa dezoito e as vinte e um~~; horar;, e na vio.te
e uma e as v1nte e quatro horas;
rii - nenhum candidato, partido ou coligação terá direito a mnis de dez mserções por dta,
IV- em cada mtervalo da programação normal, haverá. apenas uma inserção
de propaganda eleitoral,
V- se, da combinação dos mosos III e IV, resultar tempo infenor a trinta m].
nutos, será este reservado para os fins do dasposto neste parágrafo.
~ 5!
A partir do daa B de julho de 1996, a Just1ça Ele;tornl convocnrá os cand.idatos que requereram mscnção e a representação das em1ssoras de tel_evtsão para elaborarem o plano de midaa prevtsto no § 4~, com base no tempo devido a cada
um deles, garantida a part.Lclpaçào propo~ctonal nos horáriOS de mazar e m~nor au·
diência, e também para compatlbilazar os mteresses mamfestados pelos partidos no:~
termos do srtago 58.
§ G!' Da. negociação referida no parágra~o antenor, resultará termo de acordo entre as emtssoras e os candtdator., que servm.1 para todos os fins de garantia de
direito.

Art 62.
[ndepcndentemente da veiculaçüo de propaganda eleztoral gratuita no horârio dcfmido neste art1g-o, e facultada a transnussão, por emis~ora de rAdiOdifusão sonora e de scns e Imagens, de debates entre candidatos a eletção majorilána e proporcional, assegurada a partiCipação de llldos os parlltlos e colq:::nç,j~·s
participantes da pleito, e observado o seguinte.
I - n11!! eleições maJontarias, a apresentação dos debates pode ser feita
a) cm conjunto, eslando prl'scntcs todos llS mndidatos a um mesmo cargo detJvo,
b) em grupos, como p.urtl• de progrnmaçilo prevwment!' <•st;o.bd~cld:.t e divulgada pela cl1lissora, devendo a escolha do d~.:1 e da ordem de fal.1 S!'r fC'itn mediante Sllrtl'!'iO, salvo se fllr celebrado acordo d1verso entre os partidos tnleressados
Il - nas eleições proporCion::us, os d<'bates serão oq:;ani?.ndos tk modo n asse·
gurar a presença de, pelo menos, tr~s pllrlldos concorrt•ntcs ao plcato, s:alvo qu<Lndo este for dasputado por doi~ partidos
Art. 63
Os dispOsitivos dc~t;J i..t>1 aplacnm·S<', 1gualmcute, as ~·uussuras dC'
televisão que operam em VHF c UHF
Art. 64. A part~r de 1! de Julho de 1996, ~ vedado ás
gramação normal e noticllULO.

cmi~soras,

em

su::~

pro-

r- transmitir, ainda que em forma de cntr~: 11sta jornalís~icn. imagens de realizaç-ão de pesquisa ou qunlquer outro tapo de consult:.t popul·•r d~ nntureza elctlo·
ral, em que l>eja posswel o 1dcntif1c:tçiio do entr<>vzst::Jdo, ou manipulação de dado~
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II - utilizar trucagem, mont.agem ou outro rccunso de vfdeo ou áudio, ou pro·
duzir ou veicular programa que possa degradar ou ridu:ulanzar candidato, parti·
do ou coligação;
III- veicular propaganda politica ou difundir opinião favorável ou contrária
.. a candtdato, partido ou coligação, ou .seus órgãos ou represcntantCSi

IV- dar tratamento privilegiado a candidatos, partidos ou coligações;
V- veiculAr ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro pro·
grama que faça alusão ou critica que pre~udique candidato, partido político ou co·
hgação, mesmo que de forma d1ssimuladn
o§ 1~ A não observância do disposlo neste arttgo sujNtarâ o responsável pe·
la empresa às penalidades previst.a.s no artigo 323 do Códtgo Eleitoral e a multa d\'
10~000 a 20.00() UFIRs, alem da suspensão das transmissões da emissora, confor·
me o disposto no arLigo 59.
'
§ 2~ A reincidência implica a duplicação da penalidade.

§ 3! Incorre nas sanções deste artigo a emissora que, nos sessenta dias que
antecederem a realização do pleito, transmitir pro~ama apresentadn ou comenta·
do por candídato ou divulgar nome d<: programa, amda quando preexistente, se coin·
c1dente com vanaçào nominal adotada por candidato,
Art 65
As reclamações ou rcpre:sentaçcks conlra o não-cumpt·imento das dis·
JX)Siçóes leg:ats relativas à propaganda eleitoral dt>verAo ser dtrig1das ao Ju1z Eleitoral

§ 1~ Quando a Circunscrição ab;n\ger ma1s de uma Zona Eleitoral, o Tribu·
nal Regtonal designara o Juiz que deverá aprt>ciar as reclamações ou representa·
çôes re!atJvaa a propaganda

§To
Recebida n redl\mação ou representação. o Juiz notificará tmediatanlcnLc t> reclamado para, querendo, apresentar defesa em 24 horas, devendo, após ~ran:::.
rorndo este praw, :~presentada ou não n rlefesa, decidir e publicar a decisão no pra·

zo de :.!4 horas.

t 3! Sendo a ofensa praticada por candidato, a notificação poderá ser feita
ao part1do ou cohgaçito a que pertença
§.C! Da dectsão profer1da cabe recur.so, no prazo de 24 horas, assegurando·
se ao recorrido o oferectmento de contra-razões, em igual prazo.
§ 5~ Os Tribunais Julgan'io o recurso no prazo de 24 horas.
§ 6= NAo sendo o feito julgado nos pruoa ftxado5, o pedido pode ser dirigi·
do ao ~rgão superior, JUntando-se cópias autêntica& onde ae comprove o descumpri·
meato doa prazos, devendo o julgamento ocorrer de acordo com o rito aqui definido.,
Art 6G
A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o di·
reíto de resposta a candidato, partido ou coligaçio, atingidos, amda que de forma
indiret.a, por conee.tto, imagem ou afirmação calunioa.t~., dtfamat.ória, injuriosa ou aa·
bidamente inverfdica, difundido.s por qualquer veiculo de comunu:ação aodal.
f 1! Sendo a ofensa veiculada pela imprensa escnta, observar·ae-li o .eguinte:
r- o ofendido, ou seu representante legal, poderá requerer o exercício do di·
rei to de resposta ao Juiz: Eleitoral, instruindo o pedido com um exemplar da publi·
eaçio e o texto para resposta;
fi -a Justiça Eleitoral notificará ilnediatamente o ofensor para defender-se
em 48 horas, devendo a decisl.o ser prolatada no prazo m!:rimo de trfs dias da. da·
ta da formulaçlo do pedido;
III -deferido o pedido, a. divulgaç!o da reapost.a dar·se•á no mesmo veículo,
apaço, local, p'iina, tamanho, caracteres e outro. elemento.a de destaque usados
na. ofensa, em até 48 horas após a deci.l!ll.o, ou, por aolicitaç!o do ofendido, no mea·
mo dia da aemana em que foi divulgada a ofeD.Ia, ainda que fora dea.e praz:o, ou,
tendo .ido a ofensa publiCD.da em veículo com periodicidade de circulação maior que
-48 horu, na primeira vez: em que circular;
IV -o ofemor deverá. oomprovar noa autotl o cumprimento da decido, bem como a regular diatribuiçlo dos exemplares, quantidade impreaaa, raio de abrancfn·
cia oa diltribuiçio e publici..:ade realizada.
§ T-' No caso de ofensa veiculada na pro~amaçio normal du emissoru de
rádio ou de televido, deferida a resposta, o ofendido utili:mrá, para sua def<!Sa, ~
po igulll ao usado pelo ofen:o~or, nunca inferior a um minuto, obedecido o aecuinte:
I - o ofendido, ou seu representante legal, poderá formular o pedido ao Juíz competente, devendo a decisão 5er prolatada improrrogavelmente em aetenta e duu horas;
II -para os efeitos deste panigrafo, a Justiça Eleitoral, à vista do pedido, de·
verá notificar im-=diatamente o n::~ponsâvel pela emissora que nalizou o programa,
p::.ra que entregue em vinte e quatro horas, sob as penas do artiro 347 da Lei
n. 4.737, de 15 de julho de 1965, c~pia da fita da transmislllo, que aerÁ devolvida
apóa a decisAo;
·
III- deferido o pedido, a resposta será dada em até 48 horas após a decido;
IV- o reaponllâvel pela emissora, ao aer notificado pela Justiça Eleitoral ou
informado por cópia protocolada que ~ceber de reclamante, preservará a gra\'ação
até o decisio fmal do processo.
f 3~ Tratando-se de ofensa veiculada no horário eleitoral gratuito, aerâ obe·
dectdo o 1eguinte~
I- o ofendido, ou seu reprettentante legal, poderá formular pedido paro o exer·
cicio cl4.4inito de reJ~posta ao juizo competente, dentro de 24 horas do término da
trans~io;

II- cm prazo nio superinr a 24 horas, será notificado o ofensor para que exer·
ça seu direito de defesa, também em 24 horas, após o que, no mesmo prazo, deve-

rã ser proferida a decisão;
III- o tempo da resposta, também não inferior a um minuto, será deduzido
do tempo reservado ao partido ou cohgaçio em CUJO horário foi cometida a ofensa
§ 4! A resposta garantida por este artigo reportar·ae-4, exclusivamente, ao
ato ofensivo,
§ 5! Se o tempo reservado ao partido ou coligação a que pertencer o ofensor
for inferior a um minuto, a resposta será levada ao ar tantas vezes quantas sejam
necessárias para a sua complementação
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§ 6! Deferido o pedido para resposta no progranla eleiloral gratuito, a em is·
aora geradora e o partido ou cohgação atingidos deverão ser, imediatamente, notl·
ficados da decisão, com indicação do horãno para veiculação da resposta, que de·
verá ter lugar no inic1o do programa do partido ou coligação.
§ 7! O meio magnético contendo a resposta deverã ser entregue, pelo ofen·
dido, à emissora geradora, até trinta e seis horas após a ciência da decisão, deven·
do aer transmitida a resposta no programa subsequente do partido ou coligação em
cujo horário se praticou a ofensa.
~ 8!
Se a ofensa for produzida em dl8 e hora que mviabihzem. sua reparação
dentro dos prazos estabelecidos nos parágrafos anteriores, a resposta será divulga·
da na forma que a Justiça Eleitoral definir, em termos previamente aprovados, de
modo a não ensejar tréplica, mesmo sendo nas 48 horas anteriores ao pleito
t ~ Da decisAo sobre o exercício do d1reito de resposta cabe reeurso às ins·
Urrcias 1uperiores, em 48 horas da data de sua publicação, assegurado ao recorri·
do oferecer ~ntra-razõe:s em igual prazo.
f 10 Os tribunais devem proferir suas decisões no prazo máximo de 24 horaa, observando-se o disposto no inc1110 I do § 3! e no.s §§ 6! e 7! para a reatituição
do tempo em caso de provimento do recurso.
§ Il Sem prejuizo do crime tipificado no artigo 347 do. Lei n. 4.737, de 15 de
julho de 1965, o nio-cumpnmento integral ou em parte da decisão que conceder a
resposta sujeitará o infrator ao pagamento de multa de 5.000 a 15.000 UFIRs, du·
plicado em caso de reincidência
l12 Aplica·se aos casos previstos neste artigo o dit;posto no § 6! do artigo 65

Doa Crimes Eleitorais
Art. 67. Constitui crime eleitoral:
I - doar, di reta ou indiretamenle, a partido, colig~çâo ou candidato, recurso
de valor auperior ao definido no artigo 36, para aplicação em campanha efeitoral:
Pena: detenção de um a três meses e multa de 4.000 UFIRa a 12.000 UFIRa ou
de valor igual ao do exce1111o verificado, caso aeja superior ao m.t1imo aqui previe:to
II- receber, direta ou indiretamente, recurso de valor superior ao definido pe·
lo artigo 36, ;mra apliet~çio em eampanha elettoral·
Pena: a mesma do inciso I.
III- gut.ar recursos aama do valor estabelecido pelo partido ou coligaç.iio pa·
ra aplicaç!o em campanba eleitoral:
Pena: a me.sma do inciso I
IV- divulgar fato que r>~~be inverídico ou pesquisa manipulada ~m infnngên·
cia do artigo .fB, distorcer ou manipular informaçõeti relativas a partido, coligação,
candidato ou .sobn a optmão pública, com objetlvo de influtr na vontade do eleitor·
Pena: detenç!o de doia meses a um ano ou pagamento de multa de 4.000 UFIRs
a 12.000 UFIRs, agravada, ae o crime é cometido pela impnnsa, rádio ou televisão
V- deixar o juiz de declarar-se imped1do nos termos do § J! do arttgo 14 dn
Lei n. 4.737, de 15 de julho de 1965:
Pena: detenção de até um ano e multa
VI- reter título eleitoml ou comprovante de ahstamento eleitoral contra a von·
tade do eleitor ou alistando:
Pena: detençlo de dois a seis mesea ou multa.
VII- obter ou tentar obter, indevidamente, .acesso a sistema de tratamento
automático de dadoa utilizado pelo serviço eleitoral, a fim de a.itl!rar a apuração ou
contarem de votos:
Pena: reclusi.o, de um a doia anca e multa.
VIII- tentar desenvolver ou introduzir comando, instruçáo ou pro~ama de
computador, capaz de destruir, apagar, eliminar, alterar, cravar ~u transmitir da·
do, instruçio ou prorrama ou provocar qualquer outro re&ultado d1verso do espera·
do em aistema de tratamento automático de dados utilizado pelo serviço eleitoral:
Pena: reclulio, de tr~s a seia anM e mult.a.
IX- diatribuir, no dia da eleiçAo, qualquer espécie de propagaoda politica, in·
clu.aive volantes e outros impressos, ou fazer funcionar postos de diatribuiç4o ou de
@ntrega de material de propaganda:
Penal: multa.
X- exercer, no dia da eleiçlo, qualquer forma de aliciamento ou coação t.en·
dente a influir na vontade do eleitor:
Pena: detençlo de 1 a 3 meses.
XI- causar ou tentar causar dano fisico ao equiPamento utilizado na votação
eletr6nic:a ou àa auu partes:
Pena: reclusio de dois a aeis anoa e multa
§ l! Consideram-se recursos para oa fina dos incisos I a lU:
I- quantia em dinheiro, seja em moeda nacional ou estrangeira;
II - título repre.aentativo de valor mobili,rio;
III- qualquer mercadoria que tenha valor econ6mico;
IV- a prest.açlo, gratuita ou por preço significativamente inferior ao do mer·
cado, de qualquer aerviço, reualvada a oferta de m!o.de-obra por penca fraica;
V- a utilinçlo de qualquer equipamento ou material;
VI -a difusão de propaganda, por qualquer meio de comunicação, ou o paga·
mente das despesas necessárias à aua produçlo ou veicul açio;
VII- a cessão de imóvel, temporária ou definitiva;
VIII- o pagamento de salário ou qualquer outra forma de remuneraç!io a em·
pregado ou prestador de s;erviço a partido ou a candidato;
IX- o pagamento, a terceiros, de quaisquer despesas relativas às hipóteses
previstas ne5te artigo.
§ 2! Aa penas mdicadas nos incisos II c III do "caput" serão aplicadas aos
dirigentes partidários ou membros d(> comitês de partidos ou cohgações, se rcspon·
sáveis pelo ato delituoso.

678

Abril 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

§ 3~ O candidato, se responsável pelo crime, cst.á sujeito ãs pena3 indkndns
neste artigo e a cassação do regi:~tro de aua candidatura.

§ 4~ Aphcam·~ as penas previatu no inciso I ao presidente, gerente, dirc·
tor, administrador ou equivalente responsável por pessoa jurídica da qual se originem recursos mio auLoriz.ados por esta Lei, deatínodos a partidos, coligaç6es ou can·

didato,

Art. 79. Salvo dispostçõcs e:~pecificas em contrário, mencionadas nesta Ui,
aa reclamaçõu ou represcntaçOO. relativas ao seu descumprimento devem aer dt·
ri !:idas aos Tribunais Regionais Eleitarnis, nas capit.u.ia, e aos Juizes Eleiton1i11, nos
demais Municípios.
~ 80.

O 'llib~nDJ Superior El~~üornl,_po~ meio de irut.ruçâo, reduzirá oc pra·

zoa prevtstos. nesta Le1 para o eX;erdc•o do dtrczto de resposta na imprensa, no rádio e na telcvta4o, a fim de garanbr sua eficácia nos cinco di!l.ll que antecedem o plcita.

Art. 68
À pessoa juridi~n que contribuir de formn ih~it.a cum recursos para campanha eleitoral, será af1llcnda multa de 10.000 a 20.000 Ul-~JR.s ou de valor
1gual ao dou do, se supc:nor ao maximo prevtsto.

Art. 81. Os feitos elcit.orais, no pcriodo entre o registro dns candidaturas ali?
cinco diua depois da realização do &cgundo turno da• eleições, terão prioridade pa·
na partidpaçàG do Ministério Público c dos Juit.es de todas as Justiçu e i6st4nPar::~ç:rafu umco.
O valor da mult.a pod~: ser ;u.uncntado em 0\tC d~;,; vezes, se
cins, rcs.salv.ados os processos de "habeas corpus" c mondado de !egurança, aendo
o Juiz considcr:::tr que, cm virtude dn ~Jtu•\ç.\o cconômtc::& do mfrntor, C indjc:!_:.: _l!_.fO_· __ defeso deu:.ar d'c dunpr1r qualquer prazo previsto nesta Lei em razão do exercicuJ
nu nada nl!sta l.<'t
das funções ree-ulnrcs.
Art. 69.
O descumprimento d:u regras relattl':l:J no fin:mciamcnto de camc:aractcn:õl abuso do pod('r eronõm1co

poll~ha

Art. 70
A pesso.:t JUridu::a que mfnng1r o d1sposto nc.·.~La Lc1 fi cura impedi·
d.1 di.' p:art1dpar de hctlaç~s publico~ t" de celebrar rontrato:< com o poder púLlico
pelo pcrtodo dt• cmco anos, por dctermmação d:a Justu;:~ E!('ttnr-.tl, cm proccs~o cm
que seJa nss~·gurada nmplll. d!!fc.o;.'l.
Art. ii

S.dvo

c.hs)WJSIÇÜO

cm

contr:lno, no caso de
.t['lht':ld:~s com dobro

f 2! Puro a upur:•çAo dos deli los cleJtornis, ouxiliurllo o Justiça Eleitornl,
alêm d:ts policias jud1ciliri;ts, oa Ur~,:"!to:> Ja rccclt.a ft•tkr:tl, l'Sl:ldual e municipal, hcm
como os tnLunuis c órc:1ns de cont:is, Lt•ndo os fo.:ito:~ clc1tor.üs Pl'loridndc sobre os
dcmuis

rt•tnnd~·tt< 1;1~, :lS J)!;"IWS pc-

cuni;lna:! prt•,•tstas ncsl:t l,..co1 scon\o

o~

§ 1~ O descumprimcnW do di& posto neste artic:o Importa em crime de responzohilidadc e anotaçio funciOnal para efeito de pro moçA o na carreira

Art 'i:,!
A reprcsel•to.;::io de cod:.t p:orttdQ n:"l t::nn.tr~• o,,.-; lkputado-",
cftt1tos dc.~ta i.L!'l, aer6 a cxt::Lcatc cm I !:I di!' dc:ll'mbro dl' ~~~.",

p:~r;1

Art. 82.
Ficn pruJbido oos l::st;:,dv~; c à Uniãu, ~m como Os suas ent.idnde~;
Ytnculodõ\s, prucedt•r•~rn n transl~rt:ncJO::l voluntónas do: recursos aas MunicipiO. após
o d1o 30 de JUnho de l!J9ü, c ale a rc~1luação da111 dl't(Ôl'S, rcs.salvndos os deuinn·
dos a cumpnr ;tcordo ct!ll•UnHio ;tntencrmente p:trr. t~.'(t"cuç:lo de ohrn ou serviço .:m
anJamcntu e com eronut.:r:-tm;:, prdh:ac.lo, c dos dcst1n<:t.do:1 n atender :o;ttuaçtt-:o de
emergênCia e culomidodl!'d núblit:n~<

•
l 1! A JuslJ"a Eleitornl. mcdmntc rt'flrcsentnçllo de candidato. pa11.1do ou cuPor::~~;r.afu únaco.
Para 0 p::~rtl(.io que resultar de fus.oo ou 111 corpornc;Oo ocor· _ ligaçllio, determinará a sust:.~ç~io das transferências e a paruhsnç:âo da obra ou ser·
nda. :J.pós a dat.l mcnc•onóldo no "eupu.l~, o aumerv de rcprescntnut.cs corn::~pond.:· -..,;ço-cor-n:spondcntc.
ra ao somatónu dv~ rt'Jlf'C5"ent.Qntes q\lc ;PS parLttlus onb'lllólnos )WJ:>Sulam noq\le!:1 data.
Art. 73
Nenhum r~ul•ruucnlo d..- ms~:nç•\o clt!'llOr;:~l ou c.h.• transfcréncia se·
ra rcccllldC dentro dtllli 1r,0 daa:. Olltcraorc:~ a d..ttu dn cletçâo
J! No õii\D de 19!l6 nua lol'ra pcrm1tu.lu a tr:uufcréncl.t de eleitores de um
Mumcipio p.:t.r:t outro do m~s1M Estudo nem cntte lllunJdpto~ llnmrofcs pertcncen·
tesa Esto.do« d1fercnl.cs
~

~ ",l!
A tr.ml'fcre-nt'l>l c.ln Ounucdto ckllmot dt.' Prl'ft·oto, lhn• i'rt!'fCtlo e Vl'rea·
•l••r p.1r.1 U\ltr•• !l.luruclpl(> :.o pm.l~· so•r d,·Jt:rld:; no (lrr~o d~· too.:u m.ond:1to .se hou\·cr
,, ro:nuiLC!a :ot<· um ~uu uni.(!:. r.lo plc1lu 40~ dt•va rt·~l!tl.'IT·~t: par:1 dq~~·r os .St:US ~~~
~·~ >~orc~s.

Art. 74
A dt•l-'oluç!to das ftchas de lihoç.:..o p;:,r tu.l:inn p~r;~ n orgnnizaç:1o d:t
p111111:1ru rt'la ... ou de filt::ttlos, 01 qut'l'il' n·fert· u .;~rllg:o !'1 1-l clo1 l.t.•l 11 !) 091.)'1•, de~~ do•
:-..tt•mbro de 1!.1!:1::->, podt·r.1 ser r<"LjOl'rld.i av .1111~ Elctlor~d por O!I!'.Ltl de thrcção p:u·
~~d~•nu constllllldu <:m formn perm;:,ncntc ou prov1sórr:t no foluntnpro ou 11::1 rc.!'pcc·
li\' a Umdactc da Fcdcra~:·.o.
l':.raJ.:'l'l1fo úmcu
A relaç.:oo dl· fib:tdus :1 f!lll' SC' n.•ft.:rc• c.•Lt• .1rtii,;'U :S('ro't Cll\'i:r·
d,, aos Juiu~ El~·•tur;lis na quurta n•mtt•n• d~· dezembro de ]~!.)')
N·t \'t~Laç:to, <,juando ..tdunLJOu pcnC'trar 11u n•c-mtu tlól Mt•::::•, o ck•l·
:o.o·u lttulu • .JUHiq>.mh.tdo dP dut'UUI< trl<1 j:Mrlrt't> <'ltl (jlll' t'UIJ:>lt ~11.1
futtJt-:t'Olli,t, o-. 4u.u~ rmdt•l:'oo ser l',\:alniii.Jdu, por li-.c.d ou dl·h·~C·••Iu dt• p:trt1do, crt·
trt·::aml<o, ''" Hlt""'"" atn, .J Jo.Ca)o,L

An 7.",

lor

ól)ln·~ort:c.r:o

r\rl 71~

{I '[r ,l,urr.o! IO:.·r••"u.ol Lh·t(JJI ,,t d,·h·r "'' tk pl.:r"'" jo<'tlldv d• C" I,,.,.
~'·"' hOL,< Zou.r~ !·.l~·tttH.II::.. ~~· :.<>l111l,ulu .tt~· ;, Ot• ;:,lorrl c.h• l~l~)lo ,. :oh•tl<loc.la~ ,1.-. "''~11111·.
!••; ~·.,uJ1~ol< ::-

I .. qtl.,l.•ho 11\ .. ~l"lllll•z d,. P'"'·•u.< ,,u,,l "'''

vt•rofr•p~o·

't.h ""''~ 1 od.1 ... 110 ,\Jlll l'lll ('III,..,>~· 1,1 d~·J. IJ"I" C~'lllv

'I"'' .1 nl<'th.l 1..!.1, ll.lll.<ro·rl:n·
::1\!IJ<'IH>r ;t mt•t)J.I t!u <Ilho .tlll<'l'lul.

ll - ~·· ,, P"pd.t\.U.l <'ntz•• do·: t· <]11111/\• :tno:>-clu to'll'llt~l"m :d•nlllJ.:"id,, !>~.•l.t Zo·
1,, J-.],•,(nr.oll'·"·l .\ <JILal ~f' rt••tlll 1 :o ,·corr• 1\'·'''• ""llllt,\Jl.o ,, •h' hl.,.!t· ~•qwrt•u· :1 .~0'\<•11•
•''·"'· 1"1 r"lt-nu1 ,, '"''I"' nL• I"" u•rrlu dt> t•h•ol"'·"l·•
li!-· Sl' v fl<'lildu Í11r :.tdo:;catl<l llt•!.o III,.," na tln~ I'·II'LLII•rS <'''"'"'I:·'"" de d•>•'
ç.w 11;1 cJrCUilSl'riÇ:io poara a qu.tl :;~ rt'<JU<:I :..1 corr~·l\,1<1
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r:z:--- A it.lfrüÇUO-tlO aí.o;J)O:o~ neilri-Ur1í~:o cniii~tcrrr.alft.:Jhciii\Ç?iO_d_o recurJ~o.-i
púhiiCVS ~ SUJL!'llõl OS I C:\)IIHISÚV~I5 ;JS j)t'O:lS d;t lt.:i

Art. 83. O 'lhbunal Sur~nor Eleitoral, ao f1xar n rcc:utamcntaçito dealã Lc1,
procc~e.nl à utuali:taçiio dos valores das multas, bem cu mo pubhcarú_ o .códii:'O orça·
menta no parõl o recolhnncnfo dn:5 rcspC'c-tJ<•os valnn:s :t.c 1-'undt.l P:.1rlld.::tno, atr:l\'t\.~
do Docurncnto de Arrccud~:~.ç:âo corrc.o:uomJentc.
Art. 04.
No SCjo!undo scnt('!>lre do ano dc 19Y6 n:1o será vc1culõlda a
da P.artidárHl gratuita prcvist:1 em lc•1

Art. H:i
Nu JWriutlu rumpn•c.•m!ut" o•ntrt.: (j d~· :1::u~tu I' 3 t.le outuhl'll du 19~lli
a Justiça l::k•tot';ll, na fvrnw t!c iuo:fntt;ut•s du TnllUil.al Supt:"nor Elcilor:J.l, tcqu•dus c-oncc~:~ion:irta"' •lt• r:,d1o t· li•!r•I'J:>oiu, p•11o1 01 dn·u)j!:l\':·•o Jt.' st•us cotnmu·
cudu:o;c h<~lctin~ c• Uli'!Lrup>t·~ :111 cll•ttl>l:"l", :olt• tn•s 111111\/lo,. <hano:., tjllt'JKKiortau :-~·•
surn.oJu.~ o.: us:ufus em dt.t:. o•:-pa.;:tdu.~
.~itnni

An. 80
At'!.,o dt":; dv IIHuu Ot• El!lti, o 'I"hbtm:."ll Supcnor Eleitoral <"XfJt'di·
r;.i lutlo1s as 1ustJ 11\iK·.-: qut• Jllll:.ot· ut·• ··~~.on.111 ;, t'~<'I'II\"·IU •l••st:r l.~·l, uuvJdus Pt<'l't.l
mculc, ~·m audu:.·1r< 1:1 J•Uloh<',L, " ' oh·k::adu~ tlo,; !MI li• lu:= pitrtlop:out••>l do ple:it11.
l'ara~;J alo llllH'u
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·- ·e-~R. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, mensagem presidencial que vai
ser lida pelo Senhor Primeiro SecretáriQ.
É lida a seguinte
(*) MENSAGEM N• 244, DE 1997-CN
(N• 495/97, na origem)
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 2• da Lei n• 9.276, ele 9de
maio de 1996, encaminho a Vossas Excelências o
relatório sobre a execução do Plano Plurianual correspondente ao ano de 1996.
Brasília, 30 de abril de 1997.- Fernando Henrique Cardoso.
(") A Integra do relalório será publicado em suplemento à presente edição.

EM N2 3/MPO
Brasnia, 29 de abril de 1997
Excelentfssimo Senhor Presidente (ja Rep_úbji- _

ca
Submeto à consideração de Vossa Excelência
o Relatório de Acompanhamento do Plano Plurianual - PPA relativo ao exercfcio de 1996, em cumprimento ao disposto no art. 2" da Lei n• 9.276, de 9
de maio de 1996, que o instituiu.
2. O documento ora apresentado evidencia,
para cada tema e ação do PPA, os créditos orçamentários correspondentes, quantifica a respectiva
execução financeira e detalha a realização ffsica das
metas, de forma acumulada.
3. As infonmações estão restritas às do exercício findo. Com relação ao conteúdo do PPA, algumas de suas propostas não constaram da Lei Orçamentária Anual de 1996, não permitindo sua execução, embora no Relatório estejam consideradas metas que, apesar de não coincidentes com as do PPA,
contribuíram para o atingimento de objetivos nele
previstos.
4. Importa registrar que a exisgência legal de
uma prestação de contas das ações do Plano Plurianual contribuiu para acelerar a constituição de um
sistema de acompanhamento permanente da atuação governamental. O Relatório foi produzido a partir
de uma base de dados que contou com a participação de todos os órgãos de planejamento dos três
Poderes, hoje conectados em rede.
5. Finalmente, cumpre destacar o caráter pioneiro do Relatório e d_0 $istemª de,<\çompanhamento que viabilizou a sua elaboração, inaugurando uma
fase de um planejamento mais gerencial, onde o
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processo de alobação de recutsos conta côm mais
um instrumento de aferição de resultados da ação
governamental.
Respeitosamente, Antonio Kandir, Ministro de
Estado do Planejamento e Orçamento.
SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A mensagem que acaba de ser lida vai à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo
Sf:1 2 Secreiáriõ-;-Senàdor Ronaldó Cl.Jnha Uma.
É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 76, DE 1997
Estabelece normas sobre a realização dos concursos públicos para Investidura em cargos e empregos públicos, e
dá outras providências.
~-CQngresso

Nacional decreta:
Art. 12 O aproveitamento de candidato aprovado em concurso público, por órgão que não seja o
diretamente responsável pela instauração do processo seletivo, depende de:
I - previsão dessa possibilidade expressa no
edital, constando, inclusive, a relação dos órgãos
que poderão fazer o aproveitamento.
11 - o aprov~ita_mento depende da permissão
do órgão instaurador do concurso somente poderá
ocorrer após este ter provido as vagas para as quais
promoveu processo seletivo.
Art. 22 Será concedida isençiio do pagamento
da taxa de inscrição em conçurso público àqueles
que comprovem a situa_ção de desempregado ..
_
Art. 3 2 A prova de lfngua estrangeira em concurso público somente -pOderá ser exigida para o
provimento de cargos, cujas atribuições exijam o conhecimento do idioma indicado.
Art. 42 Conforme expresso em edital, a investidura em cargo, cujas atribuições requeiram habilidades específicas, poderá ser condicionada à compno\f<i~O de experiência profissional, de até 2 (dois)
anos, pelo candidatº .aprovado em concurso público
e chamado para tomar posse.
Art. 52 O servidor público, aprovado em novo
concurso público, terá sua investidura no cargo sob
a forma de ascensão funcional, mediante as seguintes condições:
I -tem que estar no exercício regular de cargo
efetivo do órgão em que ocorrer a ascensão;
11 - o cargo para o qual será ascendido deverá
ser ue nfvel superior ao que ocupa;
III - a ascensão obedecerá o prazo de validade
do concurso, sendo permitida somente no momento

e
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ern que as r.or.1eações atmgirem a classificação do
servidor, respeitada a chamada, para posse, dos
candidatos aprovados em melhores posições.
Art. Gº Ao servidor, investido em cargo público,
mediante ascensão funcional,_ cuja rem!JDeração do
cargo aluai exceda a fixada para a referência ou padrão inicial do novo cargo, é garantidoQ~IJ posicionamento, na nova carreira, em referência ou padrão
que lhe assegure a preservação da remuneração
efetivamente percebida.
§ 1 Não havendo referência ou padrão no
novo cargo que permita a aplicação do disposto no
caput deste artigo, fica assegurada, ao servidor, a
percepção da diferença entre essa remunerações,
como vantagem pessoal •t:ajustável, nominalmente
identificada, até que se atinja uma remuneração
igual ou superior à efetivamente percebida.
§ 2° Para fins do disposto neste artigo, não se
incluem na remuneração efetivamente percebida os
valores exclufdos em razão da aplicação do disposto
no art. 37, XI, da Constituição, bem como aqueles
decorrentes de direitos averbado:>_ no novoc:argo.
Art. 7º Serão mantidos todos os direitos e garantias adquiridos pelo servidor. ql!e _fQr PI"OvicJ9 em
cargo público mediante a ascensão funcional definida nesta Lei.
Art. 8° As normas que regerão o concurso público serão dirigidas a todos os candidato:>Jnc!i§tint-ª::
mente, não se admitin_do J!E'lilDYIIIii c_o_nçlição privilegiada para os servidores públicos que concorrerem
ao certame, mesmo para aqueles com expectativa
de provimento sob a forma da ascensão funcional.
Art. 9° O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei no prazo de trinta dias contados da
sua publicação.
Art. 1O. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.

°

Justificação
A universalização do princípio do concurso público foi, sem dúvida, a principal alteração introduzida pela Constituição de 1988, no campo da Administração Pública. É no sentido de aperfeiçoar o instituto que apresentamos a presente proposição, regulamentando alguns aspectos da sua realização.
O primeiro ponto é o aproveitamento por um
órgão ou entidade de servidores concursados JlOI
outro. Aqui, é fundamental que este fato não agrida
os princípios que presidem a obrigatoriedade da realização do concurso público.
Ou seja, o aproveitamento de candidato aprovado por concurso público realizado por outro órgão
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ou entidade somente poderá se dar desde que tal
procedimento não fira o principio da igualdade.
Destarte, o aproveitamento somente poderá
ocorrer se o edital do respectivo concurso previr, expressamente, esta possibilidade, bem como a relação dos órgãos ou entidades nos quais o aproveitamento poderá se dar.
Outro condicionante ao aproveitamento é que
ele não poderá, em qualquer hipótese, ensejar provimento derivado. Ou seja, o candidato jamais pode
ser investido em cargo diverso daqi.Jele para o qual
se candidatou ou em cargo pertencente a carreira ou
plano de classificação distinto.
Uma segunda questão que propomos regulamentar é o relativo às taxas de inscrição de concursos públicos. Aqui, acreditamos ser fundamental,
para garantir o acesso de todos aos certames, permiti a isenção dessas taxas para aqueles que demonstrem a falta de recursos para pagá-las, ou seja,
para os desempregados. O concLV"SO público não
pode, em absoluto, ter, como um dos critérios de seleção, o poder económico.
Ainda na direção de garantir a iguafdaae de tOdos no concurso piííJllcci; ·rmpoe-se restríngí ·a exi_g~nciél_cla realização de provas de ffiigoa estrangei~
ra, permitinéío=-a~ -tãO-somente, -para. aéess6"àqueles
cargos nos quais isto se mostre necesSáíiõ, conforme
_demonstra_QQ no res~iVo edital de convoeação.
Finalmente, impõe-se.objetiVO de ellmi:
nar injustiça para com aqueles que já são servidores
públicos e candidatam-se a novo concurso público,
a~!ie_gl)f?r-lhesque não terão redução em sua remu_T"!_~@ção com a mudança.

com o

Outra questão que merece regulamentação
esfá-telacfonada com-os -cargos que exijam habilidades especificas. Esses cargos são, por exemplo, os
-de móiorisla,-seguranÇa e outrOS seiViÇos -manuais
que requeiram acentuada prática do profissional
para que o exercício da atividade seja seguro e eficiente. Diante disso, o Poder Público poderá exigir
do candidato a comprovação de experiência profissional de até dois anos.

É fundamental esclarecer que não se está concederido a. e[es rienhum-tipoaepri\iilégio ou vantagem no concurso público, ao qual se submetem em
absoluta igualdade em relação aos demais concorrentes. Apenas têm assegurados, no novo cargo, os
direitos e vantagens que obtiveramno ·cargo-anterior, muitas vezes depois de inúmeros anos de dedicação ao serviço público. .
Para evitar que esta possibilidade seja utilizada
como subterfúgio para escapar ooieíõ remunerató-
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:io, · n<l6"" põuem· ser levados para o novo cargo as
parcelas glosadas em 11ir!ude dele e .• para se impedir
o bis in idem, não poderão, igualmente, ser utiliza~
das parcelas referentes a direitos que forer:nJraQ_sfe·
ridos ao novo cargo.
Temos certeza de que a aprovação desta proposição significará o aperfeiçoamento do instituto do
concurso público, garantindo, de forma mais acurada, o direito à igualdade, que é um dos seus mais
importantes pilares.
Sala das Sessões, 30 de abril de 1997.- Senador Valmir Campelo.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
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:
XI - a lei fixará o limite máximo e a relação de
valores entre a maior e a menor remuneração dos
servidores públicos, observados, como limites máximos e no âmbito dos respectivos Poderes, os valores percebidos como remuneração, em espécie, a
qualquer título, por membros do Congresso Nacional, Ministros de Estado e Ministros do Supremo Tribunal Federal e seus correspondentes· nos Estados,
no Distrito Federal e nos Territórios, e, nos Municípios, os valores percebidos como remuneração, em·
espécie, pelo Prefeito;

(À Comissão de Constituição Justiça e
Cidadania - decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O projeto será publicado e remetido às comissões competentes.
Encerrou-se ontem o prazo para apresentação
de emendas às seguintes matérias:
- Projeto de Decreto Legislativo n• 31, de
1997, que aprova a Programação Monetária relativa
ao segundo trimestre de 1996, com estimativas das
faixas de variação dos principais agregados monetários, análise da evolução da economia nacional prevista para o trimestre e as justificativas pertinentes;
- Projeto de Decreto Legislativo n• 32, de
1997, que aprova a Programação Monetária relativa
ao terceiro trimestre de 1996, com estimativas cjªs
faixas de variação dos principais agregados monetá-
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rios, análise da evolução da economia nacional prevista para o trimestre e as justificativas pertinentes;
- Projeto de Decreto Legislãlivon2 -33; -ae
1997, que aprova a Programação Monetária relativa
:aoqu_art_otrimestre de 1996; e
-Projeto de Resolução n• 50, de 1997, que au:
toriza a contratação de operação de crédito externo,
com garantia da República Federativa do Brasil, no
valor total de sete bilhões e oitocentos e noventa e
cinco milhões de ienes, entre o Estado da Bahia e o
Overseas Economic Cooperation Fund - OECF,
destinada ao financiamento, parcial, do Programa de
Saneamento Ambiental de Salvador e Cidades do
Entorno da Bahia de Todos os Santos.
As matérias serão incluídas na sessão deliberativa ordinária de 6 de maio próximo, em aditamen19_ à pauta prevista para aquela data.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presidência recebeu a Mensagem n~ 4(6,, de ~1997, na
origem, de 25 do COITente, pela qual o Presidente da
República, nos termos do a:rt. 52, inciso-V, da Cons. tituição Federal, solicita seja autorizada .a contratação de operação de crédito externo, com garantia da
Bepública -Federativa do Brasil, entre o Governo do
Estado do RiO Grande do SUl e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD,
no valor de-éemto e vint!n3 cinco milhões de dólares
norte-americanos, de principal, destinada ao financiamento do Projeto de Reforma 'do Estado.
A matéria, ·anexada ao processo do Ofício n°
S/35, de i997, vai à Comissão de ~ssuntos E~nô
- micos:
O SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo) -A Presidência comunica ao Plenário que, umà vez findo o
prazo fixado no parágrafo único do art. 254 do Regimento Interno, sem interposição do recurso ali previsto, determinou o arquivamento definitivo do Projeto de lei da Cãmàra-11•-too, de 1994 (n° 1.483191,
na Casa de origem), que fixa piso salarial para o Jornalista e dá outras l'rovidências·. ·
·· .. ·•
' '
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
·
·
., , O SR. PRESlDEl\ITE (Geraldo Melo) -A ~;>resi
dência recebeu a Mensagem n• 94,. de 19~7.(n°
477/97, na origem), de 29 do. corrente, ·pela qual o
Presidente da República, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição Federal, solicita seja autorizada a contratação de operação de crédito externo, no
valor equivalente a doze milhões, seiscentos .e setenta mil, oitenta e três dólares norte-americanos e
noventa e cinco centavos, de pnncípal, entre o Governo da RepÚblica:Feâerauvi!dO BrasWe-üm con~
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sórcio bancário liderado pelo Banque Paribas. destinado ao Programa de Reaparelhamento da Marinha,
para financiamento de oitenta e cinco porcenfo-dà
custo de importação de cinco helicópteros. de seus
acessórios e peças de reposição, de origem francesa, e cem por cento do prêmio de seguro da Coface.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presidência recebeu a Mensagem n• 95, de 1997 (n'
478/97, na origem), de 29 do correnle, encaminhando, nos termos do inciso 11 do art. 70 da Lei n•_ 9.069.
de 1995, o demonstrativo das emissões do real rele·
rentes ao trimestre de janeiro a março ele _1997. as
razões delas determinantes e a posição das res_ervas internacionais a elas vinculadas.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Presidência recebeu a Mensagem n° 96. de 1997 (n•
481/97. na origem), de 29 do corrente.
la qúaf
Presidente da República comunica que se ausentarª-_
do País no perfodo de 4 a 6 de maio do corrente
ano, para realizar visita de Estado · à República
Oriental do Uruguai.

pé

o

É a seguinte a mensagem recebida
MENSAGEM N° 96, DE 1997
(N" 481197, na Origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
Dirijo-me a Vossas Excelências para inlormálos de que deverei ausentar-me do País no período
de 4 a 6 de maio de 1997, para realizar visita de Estado à-República Oriental do Uruguai.
A excelência e a densidade de nosso relacionamento com o Uruguai. parceiro do Brasil no Mercosul com o qual compartilhamos ex1ensa faixa de
fronteira, justificam a visita do Chefe de Estado brasileiro àquele país vizinho, em reciprocidade à visita
que o Presidente Julio Maria Sanguinetti realizou _ao
Brasil, em junho de 1995.
Brasília. 29 de abril de 1997. - Fernando Henrique Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presidência recebeu a Mensagem n• 97. de 1997 (n'
486/97, na origem). de 29 de abril último, pela qual c
Senhor Presidente da República, nos termos do § 1'
do inciso 11 do art. s• da Lei n° 9.069, de 29-de -junhc
de 1995, encaminha a Programação Monetária rela·
tiva ao segundo trimestre de 1997, com estimativas
-das faixas de variação dos principais agregados mo-:.
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netários, análise da evolução da economa mn;rurrar
prevista para o trimestre justificativas pertinentes.
----A matéria vai à Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a
meSa~ Offdos qi.Je serão fiâos pelo S~ 1° Secretário,senador RonalaoCI.lnna Lima.
• São lidos os seguintes

e

OFfCIO N° 750-L-PFU97
- Brasma, 25 de abril de 1997
Senhor Presidente,
'Comuliicõa'Vossa Excelência que o Deputado
JonlvaiTucas-oeíxa -defateq>arte; como Membro
""Suplente; â<rComissão Mista destinada a emitir parecerà""Mediâa-Prõvisórian•1.479-27. de 15 de abril
-ael991;-ql:Je· "DTspoe sobreopagamento dos servidores_civis~-rmlltare.s--aõ F'i:>der Executivo Federal, inclusive suas autarquias e fundações·, bem-como dosempr~gados das Empresas Públicas e_ das Sociedaaes ae'Economia Mista'.
Indico para a re'ferida vaga o Deputado Sérgio
Bilrceflos.
Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oliveira, L-ide r do PFL.OFfCIO N° 752-L-PFL/97
Brasma-;-25 de abril de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Joniv:::l Lucas deixa de fazer parte, cc:nc -~-~embrc
Titular, da Comissão Mista destinada a emitir parecer à Méd1da Provfsóna n" L530..5, de 15 de abril de
1997, que 'Institui o Programa de Desligamento VoTunlarío-de-Servídores Givls-dõ- Poder Executivo Federal, e dá outras providêncis'.
Indico para a referida vaga o Deputado João
Me lião Neto.·
- - -Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Olivelrii-;-Uâer-do PFL.
- --o"frR:-PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Serão
feitas as substituições solicitadas.
O SR. PRESIDENTE-(Geralâo Melo)- Há oradores inscritos.
Concedo a pafavra -a:õ noore-senaaor Leomar
Quintanilha.
V_. Ex•ctispõe de vinte minutos para o seu pronunciamento.
SR. LEOMA~ QUINTANILHA (PPB- TO.
Prof1_lJ_ncia o seg_uinte dfscurso.-semrevisao do orador.)- Sr. Presidente, srs:senaâô?es,a~Compànhia
Vale do RiO -Doée- inegavelmente emotivo de· orgu.Tho-rtflcrona~peía-eficitrncla ·com que~se ·desincumbe

O
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das suas diversas atividades. Trata-se da maior exportadora do País, a maior produtora de minério. d_e
ferro do mundo: Realmente, sua gestão administrativa é competente, domina os conceitos e os recursos
tecnológicos que-permitem otimizar as suas atividades - recursos de última geração -. mas nem por
isso precisa ser estatal, nem por isso precisa ser de
propriedade da União.
Fico estupefato em ver que, no exercicio pleno
e livre da democracia que hoje felizmente vivendamos no Brasil, as manifestações, sobretudo as c.ontràrias à privatização da Companhia Vale do Rio
Doce, não se processam simplesmente no plano jurídico ou no plano político. Nas duas esferas, a população brasileira faz-se representar pelos seus legítimos representantes escolhidos pelo voto.
Ainda que a população quisesse, de forma
mais presente, mais contundente, manifestar-se
contrariamente à privatização da Vale do Rio Doce,
que o fizesse de forma pacífica, que fosse às ruas
em passeatas, mas não da forma deplorável. da forma lamentável que estamos assistindo e que a imprensa está divulgando. Isso está ocorrendo notadamente com aquela que deveria ser uma parcela que
integra a elite da sociedade brasileira, os estudantes. No entanto. eles. capitaneados pela UNE, tomam uma atitude de verdadeira barbárie; transmitindo não só ao povo brasileiro, mas também ao mercado internacional, que se mostra interessado na
compra, no desenrolar das negociações da Vale do
Rio D_oce, a banaiização da violência no País. .
Invasão de instituições, apedrejamento de servidores, de prédios, de vefculos, de policiais, agressões as mais deploráveis possíveis, nobre Presidente Geraldo Melo, custa-me crer que estejam ainda
acontecendo neste País. A discussão continua no
plano jurídico. Estão tentando, mediante as liminares, impedir que se realize o leilão da venda da Vale
do Rio Doce.
As discussões têm ocorrido no plenário desta
Casa, na Câmara, nas diversas Assembléias dos
Estados brasileiros, mas, ar sim, no plano legitimo
da discussão, das idéias.
É lamentável que fatos como aqueles a que temos assistido no Rio de Janeiro ainda estejam ocorrendo no Brasil. E para quê? Para tentar impedir a
privatização de uma companhia eficiente sim, importante sim, interessante sim, da qual o Governo detém hoje 51% das ações. Dez por cento dessas ações estão !racionados ao público; 4% pertencem ao
Banespar, FPS, FND e INSS; 12% já pertencem ã
fundos estrangeiros; as ADAs possuem 5%; .os fun-
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dos_d.!l pensão possuem 18%. Portanto, t!ssa dispula ocone_ por uma fatia de uma empresa, a propósito
da qual se discute a relevância de deter a União a
maioria dªs_s..uas_ações, o seu controle acionário.
Entendo que e.:,s~__ posicionamento arraigado,
deplorável, vem de confronto às idéias que esposo,
como a de ver um Estado forte, não inchado; um Estado forte com condições plenas de exercer as suas
funções essenciais e de manter, como diz o Professor Roberto_ Campos, uma moeda forte, de preservar
_a_c_oocorrênQi.a~ d.e. ÇtJiQar,J~Or excelência. da ~.QU<:?_
ção, da justiça, da saúde e da segurança. Essas,
sim, são as aspira""Ç"ões que· temos para com o Estado brasileiro. Entendo que as reformas que se propõem, que estão em discussão nesta Casa, caminham nessa direção.
_GQs.tç.ria até de ler_um treçho de LJITI ~l>él!El..@ali
zado entre os Deputados Roberto Campos, Miro Tei
xeira e José Genoíno, que mostra, de fonna clara e cabal, que o caminho que estamos seguindo, ·com vistas
à privatização da Vale do Rio Doce, é Omais correto:

·o grl.lpo Vale, que !atura cerca de 6
bilhões por ano, e foi criado por Getúlio Vargas em 1°de junho de 1942, tem problemas.
Tomemos o período 1991 a 1995: a
Vale pagou ao Tesouro, em termos líquidos,
178 milhões de dividendos. A rigor; os dividendos foram em tomo de 338 milhões, mas
houve um aporte de eapifãf de 160 milhões.
Em termos líquidos, o Tesouro recebeu 178
milhões. ·E . o Tesouro represeiihl. quem?
cenfo e cinqüenta -milhões- de .brasileiros.
Quanto recebeu cada brasileiro? Um real e
dezoito centavos, ao longo desses cinco
anos.
- Os funcionários da Vale, que tiveram
uma participação nos lucros sem serem
acionistas e sem correrem riscos, receberam 440 milhões. Na média do perlodo são 17.400 funcionários -, isso significa que
cada um recebeu . R$25.283,00,- contra
R$1,18 do público, do povo.
Alguém contesta esses dados de 440
milhões de participação nos lucros dos empregados?
Houve, ainda, contribuição ao fundo de
pensão da Vale, a Valia. Essas contribuições,
no período, totalizaram 518 milhões -muito
mais do que os divide-ndoS pagos ao Tesou. ro. Então, as doações à Valia representam
muito mais do que os dividendos do acionista principal, que é o Tesouro.
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Somando as duas coisas - participação dos empregados nos lucros, mais a
doação à Valia, que constitui património privado dos empregados -, temos um total de
R$958 milhões. Isso significa, para os funcionários, R$55 mil. E o pobre homem do
povo recebe apenas R$1,18."
Por isso, Sr. Presidente, entendemos que o imbróglio jurídico que se constituiu com a discussão da
privatização da Vale certamente vai ter o seu fim e,
certamente, a empresa será privatizada. O País, efetivamente, precisa exonerar-se dessas ações, que
não são suas funções essenciais, para poder cuidar
com mais firmeza, com mais segurança. com mais
tranqüilidade das ações que o povo espera dele, que
são, basicamente, saúde, educação e segurança.
Era o que eu tinha a registrar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Sena~'Abdias Nascimento,
por vinte minutos.
O SR. ABDIAS NASCIMENTO (BLOCO PDT/RJ. Pronuncia o seguinte discurso. S!lm revi:
são do orador.) - Sr. Presidente; Sr"s e Srs. Senadores, sob a proteção de OlortmT Inicio meu pronunciamento, que é feito não somente em meu nome,
como• também no do meu Partido, o Partido Trabalhista Brasileiro.
c. O dia ·1
de Maio não ·deve ser visto tão-somente·como um momento de celebração e· de home-'
nagens ao trabalhador. Essa· afirmação ·ampara-se
na constatação de que a- tragédia do desemprego se
alastrou praticamente por todos os continentes. No
Brasil, em particular, temos vivido situações de violência contra os trabalhadores que pouco diferem do
massacre ocorrido em Chicago, no ano . de 1_~86_.
Resposta irracional às mais dQ_quejl)~ª:o,reil!ill_dica·
ções dos operários, essa tragédia deu origem ao Dié
Internacional do Trabalho, comemorado__nes~ª_9ate
em todo o mundo, menos - curiosamente - nos Estados Unidos.
Todos sabemos da importância e significado
do trabalho na vida dos cidadãos. Em nosso País,
porém, temos vivido sérias distorções nesse terreno,
decorrentes de umalorma_.d.!!_gestã.Q_qª_çgjsa Jlública em que o mais importante parece ser privilegiar,
irresponsavelmente, as. práticas de ajuste e arranjos
financeiros, em detrimento de qualquer iniciativa
mais arrojada de solução das questões sociais.
Fartos são os exemplos dessa postura e desse
modo de governar, que vêm despertando no povo
um sentimento de rejeição cada vez mais explícito.
Foi o que ocorreu recentemébte ç(jm_a_a_mpJª--ªd~_:_

°
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são popular à causa do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que trouxe a esta cidade em sua
marcha, há duas semanas, dezenas de milhares de
pessoas de todas as categorias profissionais. Também reflexo dessa rejeição é a descrença de que o
Governo seja capaz de pôr fim à violência contra a
população indígena, materializada aos olhos do
mundo com o cruel assassinato do índio pataxó Galdino Jesus dos Santos, aqui mesmo na Capital Fe.deral. Vêm de longa data as esquivas, protelações e
EWasivas de nossos governantes e;n relação a esses
dois temas, que deveriam ser tratados com a maior
seriedade, e não simplesmente ser escondidos debaixo dos luxuosos tapetes daspre-ocopações neoliberais.
A filosofia imposta como princípio do atual Governo é a de desmantelar o Estado o mais rapidamente possível e a qualquer preço. Ou melhor, ao
preço vergonhoso do entreguismo, escudado em mirabolantes sofismas, cuja origem se encontra na formação' 'dê orna c-asta parasitária que, ao longo da
História do Brasil, sempre em conluio com o poder,
desenvolveu os mais perversos mecanismos de exploração; de abandono; de exclusão do povo. ·
. · ExempiÓ.disso foi o processo de negação da
cidadania plena aos africanos e afro-brasileiros após
a Abolição da Escravatura, no final da monarquia e
nos primórdios da República. Em lugar de integrálos a um mercado de trabalho que se sofisticava em
função da Revolução Industrial - e como os brancos
brasileiros 'não· estivesSem acostumados a trabalhar,
dévido
distorções provocadas por quase quatro
séCulos de servidão -. tratou-se de estimular o ingresso de imigrantes europeus, o que também aten·
dia à preocupação, expressa em documentos ofi·ciais da época, de branquear o Brasil.

às

A visão dos próprios trabalhadores sobre esse
processo pode ser depreendida da leitura dó Jornal
.i;C::h9 Popular, de ideologia socialista-;-fun-d~ldo- em
1890 pelo tipógrafo negro FranÇa é -Silva, que manteve embates contínuos contra o poderoso O Paiz,
_ór_gão defensor das posições do oligárquico Partido
Republicano.
- · ·
- · ·-·
Desse modo, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a passagem deste 12 de Maio constitui, para
mim e para a maioria do povo afro-brasileiro, uma
oportunidade de exercitarmos nossa reflexão crítica.
Uma reflexão que se toma mais urgente tendo em
vista
de intervirmos
pragmática em relação ao papel de um Estado que, há
cfécadas-sobre décadas~ há séculos -sobre--seculos,
vem empurrando gerações inteiras de afro-brasilei-

a necessidade

-aemane'fra
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ros para os labirintos mais tortuosos de nossa <;Ontabilidade social. Uma contabilidade em que sempre
estivemos no vermelho, isto é, na menos-v:lli~
como o comprovam os indicadores que revelam as
diversas facetas da misériabmsii!Jtr<!,
E, no entanto, mesmo explorados e espoliados,
rejeitados e humilhados de todas as formas, os africanos e seus descendentes ainda !!§Sim foram_capazes de criar neste País uma nova cultura, uma
nova cosmovisão, um novo modo de ser e estar no
mundo, que . acabaram incorporados, reconhecidamente ou não, pela maioria dos brasileiros de todas
as origens. A prova da excepcional capacidade de
sobrevivência desse povo espezinhado está no próprio fato de ser o Brasil, ainda,hoje, o País de maior
população negra fora do Continente Africano - fato
cujas enormes conseqüências, dos pontos de vista
demográfico, político, económico e social, restam
ser plenamente reconhecidas e valorizacjas.
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que mais me. provoca sofrimento, é o. destino cruel
nossas crlallças aaoleséentes: A perreservado
versa indiferença âo-Estado para eom 'nossa juventude não pode ser encaraaasõoaófiCàdaeventualidade. Com efeito, não existem politicas, medidas
ou atitudes governamentais, nessa área, capazes ae
justificar ao menos um fio de esperança. No dia 20
de abril último~ reportagem publicada pelo Jornal do
Brasil, intitulada "Crime, Juventude e Incompetência", mostrava que, só l'lo primeiro tnmestre deste
ano, 1.027 adolescentes. passaram pelo Juizado àa
Infância e Adolescência do Rio de Janeiro, 49% dos
quais por delitos ligados ao tráfico de drogas. Cerca
de 70% desses jovens eram primários, sem antecedentes criminais, o que reflete a ausência de um Estado que, por -não lhes ófereeer alternativas, acaba
. por empurrá-los'pai'àã. crimmáfídaae.
A reincidência dos 30% restantes decorre da
forma como esses jovens são •assistidos" nos verdadeiros depósitos de infrãfõres mar\tiâo-s e adminisAssim, os problemas sociais e raciais deste
trados
pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro,
País são de tal maneira imbricados que chegam a
conforme testemunham os casos do Instituto Padre
se confundir, dando margem a interpretações equiSeverino e da Escola João Lufs Alves, quotidianavocadas que pretendem reduzir a questão racial a
mente
expostos, da maneira mais vexatória e humiuma questão meramente de classe. De qualg(!er _
--thante,
na imprensa nacional e internacional.
sorte, pelo menos a maioria desses problemas po- Embora a referida peça jornalística não fizesse
deria ser evitada com a adoção de algumas medidas
menção_à,_cor desses jovens delinqüentes, um subtrpráticas e um pouco de honestidade politica da parte
tulo da mesma reportagem, "Um Retrato dos Jovens
rlaqueiP.s quP. tanto falam em modernidade_guando
-lnfratores aoRiõ";clêmonstrava-a-p-referência étnica
se trata de torrar bilhões de reais para salvar bancos
de seuedifor. 'pãrã-ilustraras·aolorosas estatísticas
particulares. ao mesmo tempo em que desmantelam
a que infelizmente estamos acostumados, estamo Estado à maneira de uma criança que, por curiosipou-se eiíi~rimeiro plano a imagem de uma criança
dade, desmonta um brinquedo.
negra, tendo sobre os olhos a tarja característica do
Enquanto pretende ser modemo a qualquer
impedimento
legal, em geral tida como símbolo da
custo, o Governo, com bela retórica e muita vaidade,
criminalidade infante-juveniL
preocupa-se em atender os interesses do capital fiA triste verdade é que, na ausência de oportunanceiro no processo de globalização, quebrando
nidades adequadas, o tráfico de drogas e a prostituiuma infinidade de ovos para fazer uma pequena
ção transformam-se, cada vez mais, em opções de
omelete que, todos sabemos, não será dividida. Na
"trabalho" para crianças e adolescentes dos segânsia de marcar seu lugar na história, o Presidente
mentos desprivilegiados de nossa população, ense esquiva dos princípios que o consagraram, burla
quanto a mão-de-<>bra infantil figura com destaque
a própria consciência e implementa medidas neolinas estatrsticas sobre o trabalho escravo, outra das
beralizantes que só fazem aumentar a massa de exchagas que maculam a imagem do Brasil tanto intercluídos - como se já não bastassem nossos 12 minamente quanto no exterior.
lhões de desempregados. Planejadamente, poderse-ia dizer, vai cumprindo o papel de verdugo social,
Tudo isso me deixa perplexo e revoltado, sobretudo diante do aparente desinteresse de um goobcecado em construir uma nova Nação, mas esverno- que elegeu como pautas prióiitárias a reeleiquecido de que a essência de uma nação é o seu
povo. E o povo do Brasil, cujo fundamento são os
ção a-privatização; mantendo a.: questão sócia! nas
afro-brasileiros, vai sendo empurrado para a miséria
mãos de um polfcia sabidamente despreparada e
e a marginalização, vestibular da marginalidade.
truculenta.
Nesse contexto sombrio, Sr. Presidente, Sr"s_e
Sabe-se que, enquanto a economia informal se
Toma
maiS a-príncípãí va!Vura.-ae-escãpe,
Srs. Senadores, o que mais me deixa jl1_dignad9, o

às

e
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verdadeira escora_s_octal QQ_EstaJJo. um milhão de
trabalhadores do sistema formal recebem_ apenal>
um salário mínimo, o mesmo montante com que 'iãO
aquinhoados nove milhões de aposentados e pensionistas. Pode-se apenas imaginar quantos brasileiros sobrevivem com menos que esse valor irrisório... A
única certeza é que as medidas econômicas ditadas
pela globalização, a par da insensibilidade social do
Governo, estão destruindo os parâmetros e conceitos
sobre o trabalho. Ao mesmo tero~po, impõe-se a informalidade- com o elevado grau de exploração e sonegação que essa prática implica -como caminho regular para o trabalhador ganhar sua subsistência.
Mas isso, infelizmente, ·.não é tudo. Como se
não. bastassem as dificuldades vividas pelos trabalhadores em geral, o Governo, com sua famigerada
reforma da Previdência, pretende, entre outras coisas, revogar o §4° do art. 40 de nossa Constituição,
que garante aos funcionários públicos aposentados
a paridade de proventos com os servidores em ativi·dade, mais uma velha conquista dessa sofrida classe ameaçada pela insensibilidade dos reformadores
"globalizantes•. Tenho recebido centenas de manifestações de servidores, do· Rio de Janeiro e de ou"tros ·Estados, atemorizados ante a perspectiva de
adoção dessa desastrada ·medida, que, além de penalizar injustamente os funcionários públicos,-funcionl\rá como dP.sestímulo à carreira pública, do que só
pode resultar a desagregação da máquina adminis'·
trativa. No interesse de quem? - valeria perguntar.
· 'Outra antiça 'conquista dos trabalhadores qu_e_
est.fna mira dos árautos da modernização é a con' fribl.iiÇão sindical compulsória, esteio de nosso sindicalismó, que decerto sofrerá um golpe mortàl sem
os meios económicos necessários à manutenção de
suas atividades. Com base numa argumentação falaciosa - que infelizmente tem confundido até mes-_
mo Parlamentares comprometidos seriamente com
as causas populares -, pretende-se adotar o modelo
vigente em sociedades histórica, social e economicamente diferentes da nossa, eliminando-se uma invenção extraordinária: uma contribuição que, sem
pesar no bolso do trabalhador, possibilita-lhe manter
um sindicalismo hoje visto como exemplo para o
mundo. Na mesma linha, ataca-se a unicidade sindical - igualmente utilizando-se exemplos de _P?íses
do "Primeiro Mundo" -, com o objetivo de atomizar
as organizações sindicais para, obviamente, enfraquecer-lhes o poder econômico, reduzir-lhes a base
de sustentação e, em conseqüência, o poder de barganha. Mais uma vez, a quem isso interessa? Não
-aos trabalhadores, com toda a certeza.
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Na verdade. estamos assistindo à transformação do Brasil - com indiscutível conivência do Governo - num imenso caixa-2, em que os frutos do
trabalho do homem comUm se esvaem pelos esgotos lucrativos que terminam nas mãos daqueleS que
dominam a economia brasileira. Não fosse assim,
não haveria tanto nervosismo, tanta apreensão,
quando se fala, nesúi Casa: em-instaurar uma Cf>l
sobre o sistema financeiro.
Assim, Sr.Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a
passagem éleSte -1• de maio, Dia do Trabalhador,
deve servir como um alerta, como um clamor da
- classe trabalhadora deste País contra injustiças que
se avolumam de maneira incontrolável, impondo ao
nosso povo como um todo, e em especial os afrobrasileiros, as conseqüências de-uinà verdadeira falência social. Ou seria_ possível comemorar um 12 de
maio CO_Il!~lário-mínimo de A$120?
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, para encerrar este registro do 12 de maio, cabe manifestar o
meu repúdio aos métodos violentos e antidemocráticos utilizados pelo Governo, a fim de impedir a livre,
legai e legítima manifestação do povo que ontem se
reuniu,· nas imediações da Bolsa de Valores do Rio
de Janeiro, contra o leilão da Vale do Rio Doce. O
episódio 'lamentável, cujas imagens foram ontem
transmitidas por todas as redes de televisão e hoje
publicadas nas primeiras páginas de O Globo, Jornal do Brasil e dos principais periódicos do País, é
um testemunho veemente e ostens~10 que nega a
famà. de governo democrático que Fernando Henrique Cardoso divulga no Brasil e no exterior. Agora ficou definitivamente exibida a nudez do príncipe, imPóndo, com bombas e com a força do batalhão de
choque da Polícia Militar, sua política neoliberalizante de entÍega-dopatrimônio do povo brasileiro aos
consórcios financeiros-iniema:cíon-ais.
Resta-nos esperar que as repercussões desse
fato possam contribuir para elevar o nível de consciência de nosso povo, frustrando o projeto continufsÚtdisfarÇâdo na proposta de reeleiÇão: .
Finalizando, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, de~ja\(a solidarizar-me com os Deputados
Lindberg Farias, do PCdoá-e representante âa UNE,
Cldinha Campos, do PDT, e com a Deputada Jandira Feghali, do- PCdoB~ que onteiT-1 foram feridos nos
entreveras ocOrndos nas-Imed-iações-da Bolsa- âe
valores_d_o Rio de Janeiro.
Desejo, também, apresentar as minhas condolências à família do Deputado Eduardo Mascarenhas,
do PSDB, que faleceu ontem, no Rio de Janeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. -
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Era que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Mesa
lembra aos Srs. Senadores que ainda não registraram sua presença na Casa que temos sessão deliberativa no dia de hoje e, por essa razão, solicita o
comparecimento de V. Ex"s- no plenário.
Concedo a palavra à nobre Senadora Marluce
Pinto. V. Ex" dispõe de 20 minutos.
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB - AR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, trago
hoje a V. Ex•s informações valiosas e, sem dúvida,
de interesse nacional, complementando o pronunciamento que, desta mesma tribuna, fiz recentemente.
Falo, Sr. Presidente, da região Norte de nosso
Pars e, em particular, do Estado de Roraima.
A região Norte, esquecida nos grandes projetas econõmicos do Pafs, sobrevive graças à garra e
à determinação de um povo destemido e ousado.
Um povo que não mede esforços para preservar a história de luta e conquistas de seus ancestrais. Uma sociedade, enfim, que traz dentro de si a
bravura, a altivez e a dignidade do povo da floresta,
numa mescla de fndios, caboclos, negros e brancos,
a somar seus valores na conquista de um objetivo
comum: a sobrevivência num mundo ainda inóspito,
mas repleto de belezas riquezas-inimagináveis.
A determinação, Sr. Presidente, parece correr
viva nas veias do nosso povo, da fomna original que
um dia correu no s<:.ngt:e de seus antepassados.
Afinal, a!nda hoje representaqt .marcos vivos. a
demarcar longfnquas fronteiras ~ preservar um
c)lão, que, todos sabemos, aguÇa a cobiça interna e
externa e é palco das mais apaixonadas discussões:
a Amazônia.
Insisto, Sr. Presidente, de que é chegada a
hora de se promover a ocupação sistemática e racional dessa região.
Com terras férteis e abundantes, fartos mananciais de águas, um clima favorável doze meses por
ano, variando entre 23 e 31 graus, e com ocorrências regulares de chuvas, a região Norte aguarda
apenas a vontade polftica para que se promova,
neste Pafs, a maior revolução agrária jamais vista.
Racional e programada, uma ocupação da
Amazônia brasileira em médio prazo fará realidade
nossa condição de celeiro do mundo.
Não mais se justifica deixar ao abandono 14%
do território nacional, onde o vazio humano agride o
excedente de brasileiros abaixo do Equador, que
clamam por um pedaço de chão para semear e colher o sustento de todos nós. Nesse contexto, Sr.

e
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__P_residenJe, Roraimª contribl!i com~. 7% do território_
nacional.
Mantidas as caracterfsticas da região, no que
diz respeito ao clima, férteis terras e de um vazio demográfico imenso, Roraima possui uma área de
230,14 Km•.
É o 11 2 Estado entre as unidades da Federação· e sua gràndeza: territorial é pouco inferior à do
Estado de São Paulo; superior à do Paraná e superior à maioria do pafses europeus. Alcança o paralelo de 5 graus, 16 minutos e 19 segundos de latitude
norte (em seu extremo boreal) e possui fronteiras internacionais que somam 954 Km lineares com a Venezuela e outros 958 Km com a Guiana.
Nossos limites confrontam com a Venezuela e
a Guiana ao norte; com o Estado do Amazonas ao
sul; com o Pará e Guiana a leste e a oeste com o
Estado do Amazonas e novamente a Venezuela.
Com uma população estimada em 350 mil habitantes, concentra a maioria na capital, Boa Vista,
que abriga mais de 200 mil roraimenses.
Os demais estão distribufdos por 14 outros municfpios de forma mais ou menos eqGitativa, expostos sob uma natureza exuberante e pisando um solo
rico, mas, em verdade, sobrevivendo dificuldades e
carências mfnimas há muito já esquecidas pelos
brasileiros abaixo do Equador.
Na terra do povo Macuxi, os fndios, os caboclos e todos aqueles que lá espontaneamente decidiram criar :aízes e educar seus filhos têm hi::té:'ia e
querem perpetuá-la. Para Isso, não mediram e não
medem esforços e guardam na memória os muitos
que deram· a pr6!}na vida para alcançar o estágio de
agora. Um estágio- é preciso que se diga- que não
condiz com a realidade vivida por todos os demais
irmãos brasileiros.
Não é minha a afirmativa de que três brasis
são distinguidos num único solo pátrio. E o brasil do
norte, infelizmente, elos três, é o mais empobrecido e
o menos aquinhoado na distribuição dos recursos do
Tesouro Nacional.
O paradoxo, Sr. Presidente, se faz quando caminhamos descalços ao lado de riqufssima fauna,
debaixo de uma flora exuberante e sobre um solo
que esconde os minerais mais nobres.
Roraima, Sr. Presidente, não carece de pessoas de vontade, nem carece de filhos ilustres para
gritar seu valor e potencialidades. Carecemos, isso
sim, da vontade polftica central, que dê um empurrão inicial, para que deságüe na avalanche do progresso tão esperado. Precisamos de igualdade de
tratamento, para iniciarmos uma caminhada rumo a
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uma estabilidade socioeconômica. Precisamos de
recursos para descaracterizar o patente. cleseqlíiif~
brio regional que suscitou o aparecimento dos três
bras is.
Estou tranqüila em minhas manifestações, porque, há muito, vivo de perto aquela realidade. Há
quase dezoito anos dedico minha vida às causas roraimenses. Por duas vezes tive a honra de acompanhar Ottomar Pinto, governando os destinos daquele
Estado. Juntos cumpr1lnos um mandato na Câmara
Federal, no período do Congresso Constituinte, e,
recentemente, Ottomar assumiu pela vontade popular o Executivo da Capital.
Hoje, honrada, cumpro o meu segundo mandato como Senadora da República, pela mesma vontade e determinação daquele povo.
Despido de quaisquer vaidades e com o cofl1promisso de implantar o novo Estado, o ex-Governador retomou as rédeas do progresso, iniciou as
construções de espaços físicos para abrigar os três
Poderes Estaduais, promoveu os concursos necessários para o preenchimento dos cargos, doto:.: o
novo Estado com espaços físicos superiores às carências existentes, construiu, ampliou e equipou escolas,. hospitais, centros de lazer, estádios de futebol, creches, maternidades e espaços·para abrigo
das equipes de policiamento e segurança. Implantou
~.uyramas para o desenvolvimento da agropecuária
e incentivou a produção hortifrutigranjeira e a pesq:;eim. Implementou o programa de- distribuição de
sementes aos colonos assentados e construiu o Matadouro Estadual, dotado de infra-estrutLJra~mªi~rn_o:
derna. Para a população de baixa renda, seis mil casas foram entregues sem qualquer custo. Enfim, onde
foi necessário, o ex-Governador usou da criatividade_
da economia e soube satisfazer aquel~_povo.
Encerrada sua missão, quatro anos depois_, 110:
vamente cumprindo a promessa de reeleger um filho
da terra para governar os destinos de Roraima, o exGovernador passou ao seu sucessor um Estado
pronto e sem dívidas contraídas, internasou ex_t~r:
nas. Nesse particular, Sr. Presidente, um trabalho
paciente de muita d.e.te_nnioação tive que realizar junto a uma dezena de autoricjag_es_política§_e_ilt:_Of1ô_rnicas deste País para conseguir a tr3nsferência da di·
vida interna e externa, impagáveis, contraídas ao
tempo do ex-Território, passando-as à responsabilidade do Tesouro Nacional.
Essa, meus nobres pares, é um pouco da história roraimense. Essa história eu a acompanhei e
também a ela dei uma parcela de contribuição. De
minha autoria foi uma das emendas, que, apoiada
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pelos pares Constituintes, elevou à categoria de Estado o antigo Território Federal de Róralrti<~CASslm;
passo a passo, e a cada passo uma dificuldade
maior, Roraima foi galgando o seu lugar e amparando os seus filhos.
Neste momento, Sr. Presidente, recordo uma
frase dita pelo então Ministro de Minas e Energia,
César Cais, em visita a Roraima, em 1981, visando
promover a forma de energizar eletricamente o nosso Estado. Verificada a precariedade do sistema termoelétrico existente, o Ministro afirmou: 'Deus, em
sua infinita sabedoria, dotou essas planícies com
majestoso rio e cachoeiras as mais promissoras•. S.
Ex• se referia às cachoeiras do rio Catingo.

____ A p_artir.c!a~ 9_ ex-Governador economizou palavras e partiu para a ação. Com pessoal qualificado e
- estudos técnicos agilizados, em pouco tempo se fez
o projeto. Com o início das obras o inesperado acon.teceu: Uma decisão judicial inédita, atendendo pleito
não embasado da Funai, põs fim em todo um processo legal e amparado no clamor do povo. O embargo da obra veio antecedido de argumentação de
que Catingo se situava em área indígena.
Sem outra alternativa e de braços dados com
obsoletas termoelétric;ªs, o que até hoje perdura,
Roraima c;_ontir11JOU _c.&scendo... Um belo di;! notrcia
alvissareira varreu o Estado de norte a sul, de leste
a oeste: o Brasil acabara de assinar com a Venezuela um acotao binacional em que os dois países se
comprometiam a asfaltar a estrada que os unia.
Para nós, além das perspectivas económicas que a
· notícia encerrava, era mais um passo na consolida~ ção da rodovia Transamericana. Para eles, os venezuelanos, a facilidade para o incremento das relações comerciais com o Brasil. Nova esperança de
crescimento abraçou os corações dos roraimenses.
Corria o ano de 1988. A Venezuela imediatamente
~J:I}rJ1RriLJ_ ªLJ_~_(2?rte, abrindo e asfaltando sua estrada
até o marco BV-8, na divtsa entre-os pãtses. Orem'
po foi passand-o -e os-recursos-parao-cumpnmento
de nossa parte jamais eram orçados. A situação,
meos·noores pares, e sentimos isso na pele, chegou
-ao~nfvel de nosso País ser tachado de inadimplente
em um acordo chancelado pelo Senado da República.
Nesse momento, o ex-Governador Ottomar Pinto se
- fez presente. Reuniu a duras penas recursos do próprio Estado de Roraima e deu continuidade ao asfa~o.
Em direção a Manaus, asfaltou 80 km, chegando até a
Cidade-Porto de Caracaraí e asfaltou de Boa Vista até
_a fronteira com a Venezuela, 220 km, chegando até o
marco BV-8. O País, desta forma, resgatou sua aignldade, diante da inadimplência propalada.
Hoje, felizmente, graças à visãó-fulurístTc<Cé-à
sensibilidade do Presicjente Fernando Henrique Car-
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doso, somados aos-esforços de auto_rkta<:te_s __ro_rillrrienses e brasileiras que querem o dese_nvolvim_entc
da região, os recursos já estão alocados e muito em
breve o asfalto chegará à divisa do nosso_ Estado
com o Estado do Amazonas.
Recentemente, os Presidentes Rafael Caldera,
da Venezuela, e Fernando Henrique Cardoso, dia 11
próximo passado, encontraram-se em Boa Vista
para a assinatura do acordo de intenção que levará
a energia elétrica de Guri, na Venezuela, até Boa
Vista, a Capital do Estado de Roraima, uma linha de
transmissão que deverá chegar num futuro muito
próximo.
Foi gratificante,- meus nobres pares, ouvira
nosso Presidente Fernando Henrique Cardoso ressaltar o trabalho do ex-Governador no desenvolvimento de Roraima, e mais gratificante ainda, foi
ouvi-lo afirmar que a Região Norte não ficará a escanteio dos programas desenvolvimentistas da Nação.
A energização de Roraima deixa a condição de
sonho para, finalmente, materializar-se. E para o infcio dos trabalhos, já temos garantida, no Orçamento
da União, uma verba inicial no valor de R$12 milhões, frutos de apresentação de emenda de minha autoria, que apresentei no ano passado, e que logrou
êxífo, graças ao apoio e à solidariedade dos colegas
Parlamentares da Região Norte do nosso Pafs.
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diante do retomo os guais a_f\Jação inteira será bel]_ejiçi_ad_a, __l\le§te casoL~erar não é saber. Se
quem sabe faz a hora, nãoe_speremos acontecer.
Conto com a colaboração de todos os meus
nobres Pares, para_ que, com a lei aprovada em
1991, _sejam implantadas as áreas de livre comércio,
a fim de que o Estado de Roraima tenha o desenvolvimento que teve o_l:;_stadQ_d_g f\rrl~onas.
Aqui está presente o seu ilustre representante
do Amazonas, Senador Bernardo Cabral, que sabe
que Manaus era uma antes da implantação da área de
liv.re com~rçjo e, _hoje_, é _!.!_ma _31Qilal com grande de-~nyolvirnen_to graças aos impostos que arrecada.
-Muito obrigada, meus nobres Pares.

Durante o discurso da Sra. Marluce
Pinto, o Sr. Geraldo Melo, 1Q Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente.

O SR. PRESIDENiE (AntoniOCã.rlos Magalhães)
. - Com a palavra o nobre Senador Lúcio Alcântara.
(Pausa.)
Com a palavra o nobre Senador Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB. Pronuncia o seguinte discurso) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, não há corno negar a enorme pressão
que o mundo moderno exerce sobre todos os pafses
Falta-nos, agora, fazer valer a lei que, desde
_no semidQ ~a_ abertura ~a::;_ €C9nor:nias nacionais e
25 de novembro de 1991, já se encontra sancionada
de sua integração no mercado global.
e q_~~ criou as Áreas de Livre Comércio no Estado
Seria esse .o fruto de um idealismo de unificade Roraima. Fruto de um substitutivo de minha autoção de todos os seres humanos em torno de uma
ria, aprovado pela unanimidade dos Senadores, acasociedade igualitária e universal?
tado integralmente na Câmara e sancionada a lei
Poder-se-ia pensar em um retorno, pela via lipelo Presidente da República, até hoje repousa nas
beral, do sonho marxista de uma sociedade planetáestantes da burocracia estatal sem que consigamos
ria homogênea?
suas implantações. Essa conquista, à época festejaÉ ingênuo imaginar tal situação. O bloco hoje
da como a "redenção económica de Roraima", não
consolidado da Comunidade Européia não se constiestá por nós esquecida. Ainda veremos sua consutuiu por razões humanitárias de resgate das economação.
mias pobres de Portugal, Grécia ou Albânia.
Disse, recentemente, nesta tribuna, que o exFrança e Alemanha deram impulso e vigor à
cedente verificado em tantas regiões contraria o vaEuropa para se contraporem à anunciada hegemozio demográfico existente no Norte. Alguns milhões
nia estadunidense que viria com o desmantelamento
de hectares de terra lá estão esperando a mão humado bloco soviético. Os ingleses entraram a contrana para dela tirar e gerar riquezas. Falta apenas a vongosto, mas não puderam se furtar à evidência de
tade polftica e um plano de desenvolvimento racional
que são europeus e não norte-americanos.
para que se promova a conquista, palmo a palmo, de
Assim é que o Brasil, tomando em mãos seu
uma região continental. Nela abrigar trabalhadores e
próprio destino, antes que ele fosse fo~ado de fora
dela retirar e distribuir riquezas jamais vistas.
para dentro, associou-se aos pafses do Cone Sul
Tenho certeza de que, numa análise com os
das Américas e formou o Mercosul.
olhos do futuro, os recursos necessários hoje para
O Mercosul é hoje uma grata e proveitosa realiesse empreendimento_ amanhã_ serão insignificante!>. __ _dade para os seus integrantes e um interlocutor in-
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contomável do concerto económico ueste·nosso pi!!.·
neta.
Sua importância é tal que já está arrolado
como o quarto bloco económico mundial, atraindo a
atenção de pafses como a Franca, historicamente
voltada para seus vizinhos africanos e eurasianos.
Em discurso pronunciado perante o Congresso
Nacional, em 12 de março passado, o Presidente
francês, Sr. Jacques Chirac, enfatizou a importância
do Mercosul e do Brasil como interlocutores e parceiros de primeira grandeza para a França.
Disse ele que o mundo de hoje e de amanhã
será edificado a partir dos blocos sócio-cuitural-econõmicos que se vão aglutinado pelo mundo afora em
função das afinidades e interesses comuns existentes entre os pafses que os compõem.
O Sr. Jacques Chirac chegou mesmo a propor
uma reunião de cúpula entre os pafses latino-ameri- canos e europeus para fins de 1998, dividida em
dois tempos. Um primeiro dia de encontros entre o
Mercosul e a-Europa, e um segundo entre toda a
América Latina e a Europa.
Se o maior bloco económico, hoje existente, dá
ao Mercosul a importância assinalada pelo Presidente francês, tem razão o Brasil de querer defender
seus pontos de vista, em matéria de comércio exterior e relações interamericanas, com base em uma
posição consensual tirada de dentro do bloco do
Cone Sul.
Sabemos todos nós da importância que tem o
Brasil no cenário mundial, como potência emergente. Sua extensão territorial, seu mercado consumidor
real ou potencial, sua pujança económica, colocam o
Brasil na dianteira das iniciativas latino-americanas,
mas, também, na alça de mira de nossos rivais comerciais.
Obviamente os Estados Unidos da América
não querem e não quererão negociar dOcilmente
com o bloco do Mercosul, preferindo fazê-lo com
cada pafs individualmente.
Não é por outra razão que nas tentativas para
a constituição da Área Livre Comércio das Américas,
os Estados Unidos dizem que estão negociando individualmente, e não como parte do NAFTA, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte.
Nossos amigos norte-americanos são fortes e
conscientes do fato de que, sozinhos, geram um
Produto Nacional Bruto correspondente a 75% do total dos outros 34 países chamados a construir a
ALCA.
Do alto do seu poderio aConômico, os Estados
Unidos contam por fazer prevalecer suas posições
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nos acordos de constituição da ALCA, como já fizeram no seio do NAFTA.
Aos fortes acode, quase sempre, a tentação de
fazer valer sua força para tirar o máximo dos fracos
ou menos fortes. Dão-se eles o direito de ser magnânimos quando isso lhes convém. Do contrário, são
duros e raramente flexfveis ou sensfveis às necessidades dos outros.
Essa é, freqüentemente, a atitude dos Estados
Unidos, mesmo com parceiros próximos, como o
Brasil. Reivindicam eles a abertura de nossa economia e impõem aos nossos produtos de exportação
pesadas taxas alfandegárias ou limitações à importação de produtos agrfcolas e industriais.
O Sr. Jefferson Péres - Permite-me V. Ex"
um aparte?
- -- O SR. NEY SUASSUNA - Com muita satisfação, Senador.
O Sr. Jefferson Péres- Senador Ney Suassuna, creio que, a longo prazo, será inevitável a criação da ALCA e a instituição de um mercado comum
de todas as Américas. Obviamente, não podemos ir
com precipitação; se fôssemos com a pressa que
deseja o governo americano, evidenterne'lte, ficariamos em desvantagem, dada à enorme desproporção
de pujança econõfnicii entre a NAFTA, o Brasil e o
restante das Amérieas; principalmente entre os Estados Unidos e a América Latina. Creio que, ao invés
de 2005 ser a data final, como desejam os americanos, deve ser, talvez, até a data inicial de um longo
processo de negociação; posição, aliás, que adota o
Governo brasileiro em consonância com os demais
membros do Mercosul. Devemos encarar isto com
muita maturidade: os Estados Unidos defendem os
interesses deles e nós, evidentemente, vamos defender os nossos. Repito: essa integração deve ser
1eita com concessões mútúas:E Claro-cjlleos Esta=dos Unidos têm que concordar em levantar restrições que fazem também a vários de nossos produtos.
E, sem complexos, vamos negociar com eles de forma soberana, sem complexo de inferioridade, sem
arrogância, na defesa dos nossos interesses - eles
defendem os interesses deles, é natural. É esse o
processo natural de negociação internacional. Parabéns pelo pronunciamento de V. Ex".
O SR. NEY SUASSUNA- Muito obrigado, Excelência.
Esta é exatam~nte. a linha da nossa oração de
hoje: temos que ter prudência, porque, no isolado,
vamos perder, pois eles e mais os 34 pafses têm
75% de todo o conjunto.
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O sr. Ffatíéefino Péreir'à ::. Permite-me 'v. Ex•
um aparte?
O SR. NEY SUASSUNA - Com muito prazer,
Senador Francelina.
O Sr. Francelina Pereira- Meu caro Senador
Ney Suassuna, nós, em Minas Gerais, de forma particular e até com um toque de emoção, estamos
acompanhando atentamente as providências e a organização do Encontro das Américas, que visa uma
definiç~o sobre a instalação da Alca a partir do ano
2005. E claro que o ano 2005 não é o marco da ins-·
talação da Alca, mas o ponto de partida do exame
mais definido e conclusivo da oportunidade de sua
instalação. A posição brasileira é bastante clara. Nós
temos interesse que se defina esse encontro e, ao
mesmo tempo, que possamos obter as diretrizes
para a formação da Alca - Área de Uvre Comércio
das Américas. Mas, antes de tudo, precisamos torta·
lecer o Mercosul, que é o espaço mais próximo e
mais _interessante para o Brasil. Ao mesmo tempo,
examrnamos o problema da União Européia, que deseja um contato e a formação de um bloco voltado
p~ra as Américas. De qualquer forma, quero comunrcar a V. Ex& que todas as providências e medidas
estão sendo tomadas, quer pelo Governo de Minas
Gerais, quer pelo Governo Federal, quer pelos sindi·
catas, quer pelas entidades empregadoras; na ver·
dade, há uma grande soma de trabalho do povo mi·
neiro para a realização desse encontro. Será esse
um grande momento ·para projetar-se Minas Gerais
no cenáno internacional, com a presença ali de cerca de 400 ou 500 jornalistas, de ministros de 34 países, sendo que Belo Horizonte vai ser, de fato, o
centro, o coração do Brasil, do ponto de vista económico, no momento em que estivermos debatendo temas de interesse das Américas e do mundo. Muito
obrigado a V. Ex&.
O SR. NEY SUASSUNA - Eu que agradeço a
V. Ex", incorporando, com orgulho, as suas infonnações ao meu discurso.
Continuo, Sr. Presidente:
Nosso suco de laranja é taxado em 40%. Nos<>O açúcar e nossos calçados têm cotas máximas
para entrada naquele país. E as razões desses procedimen:os são estritamente domésticas: a proteção
dos produtores nacionais, via barreiras às importações, e fortes subsídios à agricultura local.
É conhecida no Brasil a guerra euroamericana
no que diz respeito aos subsídios agrfcolas, cada
lado acusando o outro de práticas abusivas.
Não causa espanto a qualquer observador
mais a!ento as diferenças que apresentam o Brasil e
os Estados Unidos da América na abordagem dos
temas de estruturação da Alca.
Os norte-americanos querem para já a abertura do mercado de serviços dos demais_ países; -º-
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acesso ao mercado de m..
jorias com tarifas mais
baixas; a manutenção de regras de origem que difi·
cunem o acesso de tercerros países; afmposrÇão·ae
critérios legislativos e culturais próprios, com renún·
cia de fatias importantes de sua soberania por parte
dos outros membros.
Tal agenda propiciaria aos Estados Unidos
uma colheita máxima de benefícios comerciais, com
exportações maciças de bens de alta tecnologia e
serviços, áreas onde eles são notoriamente competi·
trvos, com a marca made in USA servindo de fantástica máquina de vendas.
Ora, o Brasil quer justamente evitar ser engolido no nascedouro cesse acordo de livre êolllércio.
Não faz sentido, na cabeça de qualquer dirigente
brasileiro com um mínimo de lucidez, começar a
abertura exatamenté pelos setores onde o Brasil tem
um dos seus melhores desempenhos internos: o se·
tor de serviços, responsável por mais de 50% do PIB
nacional.
Seria quebrar a espinha dorsal da economia
brasHeira, com a invasão de prestadores de serviços
amencanos, sem que o nosso mercado tivesse tempo de se equipar para enfrentar a concorrência. Ao
Brasil só interessa discutir os temas propostos como
iniciais pelos Estados Unidos no fim do processo de
integração, às vésperas do ano 2005.
Em contrapartida, os Estados Unidos não querem ouvir falar em discutir, neste momento, a sua
política de subsídios, principalmente a produtos agrícolas. Ela serve de proteção a seu mercado interno.
Paradoxalmente, para o Brasil essa é uma questão
central. pois os produtos agrícolas são dominantes
em nossa pauta de exportação, coadjuvados pelos
produtos industriais de média teCnologia, como cal·
çados eóuti-cis:'"'· ·
Assim sendo, o Brasil e seus parceiros do Mer·
cosul querem começar as discussões pela chamada
facilitação de negócios. Com ela criar-se-iam as condições para que as trocas comerciais fossem feitas
sem haver o sufocamento das indústrias nacionais
principalmente das menos fortes, pelos países in~
dustrializados e economicamente mais poderosos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhã·
es. Fazendo soar a C8flllainha) - Desculpe interromper V. Ex" para prorrogar, por 10 minutos, a Hora do
Expediente, dos quais 5 minutos para V. Ex" concluir
e 5 minutos para um comunicação inadiável do Senador Osmar Dias.
O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado, Sr.
Presidente.
·
Pelo confronto das duas agendas, ficam claros
os lances ofensivos e defensivos de cada uma das
partes nessa verdadeira partida de xadrez. Não se
trata de colocar a questão em termos de confrontação, mas, sim, em termos de posições estratégicas
-qae âevem ser coriCífiadãs sern renúncias unilate-
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rais, sobretudo dos mais fr;'lco""-em_reJ~ção élOSfl1ais_
fortes.
A Alca não está sendo discutida para tornar-se
um mercado cativo dos Estados Unidos da América,
mas, sim, para dar a todo o grande continente americano uma saída para o desenvolvimento harmónico
de todos.
Esse é o ponto de vista defendido pelo Brasil e
já enfatizado por nosso Governo em todas as reuniões havidas sobre o tema. O Sr. Ministro de Estado das Relações Exteriores, Embaixador Luiz_ Felipe
lampreia, reiteradas vezes tem afirmado que o Brasil defende seu ponto de vista de construção da Alca
com base nos blocos intra-regionais já-existe11tes.
Assim é que não se poderá alcançar a Area qe
Livre Comércio das Américas desprezando-se a realidade do Mercosul, do Pacto Andino, do G-3- grupo constitufdo por Colômbia, México e Venezuela ....,
ou do Grupo Caribe. Nem mesmo do Nafta, q\!e liga
os Estados Unidos, o Canadá e o México, como matreiramente querem fazer os estadunidenses.
.
Há que se levar também em conta a contribuição que a ALADI - Associação Latino-Amencana de
Integração - vem dando ao processo de integração
da América latina.
Não se poderá apagar, da noite para o dia, a
complexa rede de acordos já existentes no seio das
Américas. O Chile é um exemplo típico dessa intrincada malha, pois passou ou negocia acordos bilaterais e multilaterais dentro das Américas e com a Eu__ _
ropa unificada.
Sr. Presidente, o Senado Federal não pode ficar alheio a esse processo vital para o porvir de nossa Nação. Temos o papel constitucional da aprovação definitiva de acordos internacionais negociados
pelo Governo brasileiro. Cumpre-nos, por conseguinte, acompanhar as negociações e aparelharmonos para apreciar, tempestivamente, o teor dos acordos que vierem a ser assinados pelo Brasil.
A reunião preparatória do III Encontro das
Américas, que teve lugar no Rio de Janeiro, na semana passada, serve para confirmar a oportunidade
e mesmo a necessidade de o Senado Federal enviar
representante, na qualidade de observador, à rodada de negociações de Belo Horizonte, como, aliás,
já foi aqui proposto.
Temos confiança que a posição firme e altaneira já anunciada pelo Governo brasileiro será mantida
e respaldada pelo Congresso Nacional. Haveremos
de construir uma América integrada, fundada no
equílibrio entre as nações, no respeito às identidades culturais e nacionais, e na busca permanente.da
justiça social e do bem-estar dos povosqu€)_1! constituem.
Era o que eu tinha a di<:er, Sr. Presidente.
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O SR. PRf'..SIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
:....ocom_a palavra, pará umiCcomunu::iaçãoimrdiável,
o senador
- CniFt OSMAR- DIAS (PSDB - PR. Para uma
comunicação~inadíãvel. Sem -revisão ·ao orador.J Sr. Presidente, ·sr"s eiSrs. Senadores, é lamentável
• gue eu tenha que fal:er este comunicado. Anteontem, o mapa âo Paraná foi manchado de sangue.-oassassinato, em Tamarana, de um encarregado de
uma fazenda invadida pelos sem terra causa, naquela região, não apenas perplexidade, mas revolta
-no5a0ls lados~Deum laâo, nos sem terra, que foram expulsos da propriedade e, de outro, nos proprietários.
-:- - Parece;me qüeã--o-rrussao·ao -Governo do Par<Jná deve sE)r responsabilizada pela revolta que donima a região à e [oflOríria-;rio norte do Estado.
~ - -_--Aqui esfã_, Sf. P_rg§idEmte, _u_rn jornal importante
do Estado do Paraná, que diz o se-guinte:-•cn:.over:
noé culpado por n1orte. E qUe afirma Sociedade
Rural do Paraná - no caso, o Governo do Estado do
Paraná.
sr. Presidente,no curto espaç<n:l!nempoquetenho, a históna
seguinfe: a fâZenda foi ín\ladida
em 1996; em dezemorõ-;- fõTcõnCeclida liminar de
reintegração de posse, que, até abril - portanto, até
agora -, não_foi obe<l~ida pelo Governo do. Estado
do Parariã, como não foram ·obedecidas outras 30
determinações de reintegração de posse, estabelecid!!§ p_eJa.. Jl,!giça,, Qrnfssão que custou a vida de um
-encarregado de umaTaZeT1da f\fão seíse- era segurança, não sei se era capanga, não seisen!ra·tuncionário. mas era uma pessoa.
Sr. Presidente, não ouvi aqui o protesto daqueles. que se indignaram com outras mortes. Pareceque, Sob av'fsao de alguns, à viàa de üns é âiferente-daae olffros:-NaoqUetc,-!azernenhum paralelo com o assassinato do fndio, mas ele também era
uma pesSoa, a sua morte provocou muita indigna- ção. as· sem ferrà~ qUe foram assassinados em outras circunstâncias, lamentáveis, eram também pessoas que tinham fammas como esse cidadão que foi
assassinado.
Sr~ Presidente,_g_spero ainda a posição do Governo do Estaqo do F'a,nmá, omisso em relação a tod~s as liminares concedidas pela JustiÇa, para a
reintegração de posse.-ESpefõa-posiÇãô~por· êxertF
pio, do Partido dos Trabalhadores, que tem sido incisivo nesta Casa em condenar o Governo Federal
pela omissão com relação à reforma agrária, mas
que não se pronunciou, em nenhum instante, sobre
~e.s.sft_ialo que acabada ocorrer em Londrina, no Estado do Paraná, mais propriamente em Tamarana.
Ainda aguardo com expectativa a proposta do
Movimento dos-S-em~Terra para tomar a reforma
agrária marsag1lao que aquela que vem sendo desenvolvida pelo Governo Fernando Henrique. Não
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estou defendendo o processo de reforma agrárJa
que vem sendo implementado em nosso País, porque também concordo que ele é momso._Já apresentei as minhas propostas e vou continuar a fazêlo, mas não conheço e gostaria de conhecer as propostas do Movimento dos Sem-Terra e do próprio
PT - que é um aefensor t:Jastante vigorosO âessa
questão nesta Casa -, para que eu_ possa tentar
aperfeiçoá-la, contribuindo para que seja aprimorada
- modestamente, posso lazer isso.
Continuarei cobrando essa posição, essa proposta do Governo do Paraná, que tem responsabilidade em relação a um assunto tão sério.
Há alguns meses, quando houve a interferência do Governo Estadual em um conflito, ele mandou
a força policial atirar nas pernas dos sem terra, e
hoje um deles está Inválido.
A imprensa não noticiou o fato, talvez porque
ela esteJa de bem com o Governador do Estado_dQ
Paraná. Afinal de contas, nenhum Governador _gastou tanto em publicidade como o do Paraná. Em
1996, foram R$1 05 milhões gastos com propaganda
do Governo. Talvez isso seja o suficiente para calar
também a imprensa. Mas eu não me calarei, Sr. Presidente! Mandar atirar nas pernas dos sem terra, esconder o assassinato de um empregado de uma fazenda, omitir-se e dizer que não tem culpa - ouvi,
pacientemente, algumas lideranças do Movimento
dizerem que o empregado se suicidou, quando a televisão filmou o assassinato, praticamente a sangue
frio - é omissão e irresponsabilidade demais para o
meu gosto.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR- EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
- Se V. Ex• me ajudar, após a Ordem do Dia falará
com prioridade.
O SR. EDUARDO SUPLICY (BLOCO - SP.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores,
senti-me na responsabilidade de usar da palavra
para uma comunicação inadiável a respeito do assunto levantado pelo Senador Osmar Dias. Obviamente, eu poderia esperar para me pronunciar depois, mas quero apenas dizer que considero importante - até porque S. Ex' suscitou o Partido dos Trabalhadores - falar sobre o grave episódio em que
um segurança de uma fazenda foi assassinado.
Sr. Presidente, eu gostaria de registrar, depois
de haver consultado o Líder José Eduardo Outra,
que estamos de acordo com a observação do Senador Osmar Dias, no sentido de que deveria ter havido uma ação preventiva muito mais ágil por parte do
Governo do Estado do Paraná e, inclusive, das auto-

__ridades_ federa1s, deveriam agir coordenadamente
sobre a grave questão do conflito da terra.
Tive oportunidade de assistir ao flagrante eletuado pelo cinegrafista da TV Bandeirantes. Ele
mostra com clareza, pelo que se pôde observar, que
ali houve a morte do segurança, que, na oportunidade, estava indefeso. Segundo a cena que observei,
_primeiro houve o espancamento, através da coronhada de um rifle. Na cena seguinte, na qual o segurança já se mostra indefeso, observa-se que ele estava morto, deitado. Parece óbvio que houve um tiro
para matar o segu-rança, que estava sem armas
- para se detende r.
___ Trata-se de um ato condenável. Também condenamos tal tipo de prática. Tenho certeza de que o
Movimento dos Sem-Terra também não está de
acordo com esse procedimento.
Ainda hoje, o próprio líder do MST, José Rai-nha, quando perguntado pela imprensa se a circuns- tãncia foi exatamente aquela, disse que de maneira
_ alguma havia orientação por parte do Movimento
para que houvesse viOlênCia. No dia de hoje, houve uma audiência com o
Ministro Raul Jungmann e com o Ministro Milton Seligman, em que foi decidida a liberação de recursos
para a fecularia em Sandovalina, no Pontal do Paranapanema, para propiciar o aproveitamento de toda
a mandioca, que será então objeto de beneficiamento e produção de farinha.
Houve um passo que registro positivo no diálogo entre o Governo e o Movimento dos Sem-Terra.
-Houve ali a preód:ipação externada pelo Ministro
Milton Seligman de se evitar a violência em qualquer
pãrte do Brasil, inclusive o anúncio de que o Conselho Regional de Segurança Pública...
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
-Eu pediria a V. Ex' que concluísse.
O SR. EDUARDO SUPLICY -Vou concluir.
o SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-V. Ex" ainda teria prioridade na Ordem do Dia, porque o assunto é palpitante. Acho que V. Ex' deveria,
após a Ordem do Dia, usar da palavra também.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
extemamos a nossa preocupação no mesmo sentido
da do Senador Osmar Dias. Consideramos importante registrar essas palavras em nome do Partido
dos Trabalhadores, pois não aceitamos o ato de violência flagrado pela TV Bandeirantes.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
- Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

-sao lidos o~n3egD1ntes:
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'AEOlJtfRIMENTO N• 298, OE 1997

.

'

Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336,
alínea b, do Regimento Interno, para o Projeto de
Resolução n• 51, de 1997, decorrente da aprovação
da Mensagem Presidencialn• 87, de 1997, que "Autoriza o Estado de Minas Gerais a celebrar operação
de crédito junto à Caixa Econômica Federal, com a
garantia da União, no valor de R$346.336.000,00
(trezentos e quarenta e seis milhões e trezentos e
trinta e seis mil reais) no âmbito do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, cujos recursos serão destinados à capitalização
do 13a.nco de Crédito Real de Minas Gerais 8/A,
CREDIREAL."
Sala das Sessões, 29 de abril de 1997.- José
Serra - Hugo Napoleão - Jader Barbalho - Valmlr Campelo -José Roberto Arruda - Élcio Álvares - Regina Assumpção- Sérgio Machado.
REQUERIMENTO N° 299, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos temnos do art. 336,
alínea b, do Regimento Interno, para o Ofício n• S/25,
de 1997, através do qual a Prefeitura Municipal de
Uberlândia (MG) solicita autorização para contratar
operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal
- CEF, no valor R$7.385.936.96 (sete milhões e trezentos e oitenta e cinco mil, novecentos e trinta e seis
~eais c noventa c seis centavos), cujos recursos serão
destinados à execução de obras de drenagem urbana
e extensão de redes de águas pluviais.
Sala das Sessões, 30 de abril de 1997. - Francelina Pereira - Ney Suassuna- Valmlr Campelo
- Coutinho Jorge.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Esses requerimg_ntos serão votados após a Ordem
do Dia, e os avulsos estão sobre a mesa.
Sobre a mesa, p.rojeto de resolução que será
lido pelo Sr. 1° Secretário Senador Ronaldo Cunha

.

u~.

É lido o seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 55, DE 1997
Fixa prazos para a indicação de
membros de comissões temporárias internas.
Senado Federal resolve:
Art. 1° Acrescente-se, ao art. 82 do Regimento
Interno do Se'nado Federal, um parágrafo único, com
a seguinte redação:

"Art. 82.
Parágrafo único. Na hipótese do inciso
I, o prazo para Indicação, pelo Lfder, será de
5 (cinco) dias, findo o qual o Presidente do
Senado deverá fazê-lo, de imediato.•
Art. 2° Esta resoluç?o entra em vigor na data·
d!LSJ.IJ! publicação.
Ar!. 3° Revo~se as-cllspoSíções em contrário~
·- Justificação
A fixação de um~pra.Zo qiJe~os Uderes partida~
rios indiquem os representantes que integrarão as
Comissi'\es cuja constituição tenha sido aprovada
tem por propósito evitar manobrásqüelacultam a
- Um.PartiC!o a:penas. -por-inexpresstvaque seja sua
repre5eritação:t<fm-afTnocuá-a Cfeeísão de um terço,no mlnimo, aos m-embros-ao Senado (art. 145 do
Regimento Interno do Senado Federal).
Esta proposição não constitui inovação, uma
vez que o Regimento Comum, à&tratar da matéria,
em seu ar!. 92 , § 1•, dispõe que "Se os Uderes não
li~erem a indicação, (dos membros das Comissões
Mistas do Congre5so Nacio-rial} a éscolhacabefã ao
P·resti:fenle~.-

Deste modo, trata, este Projeto de Resolução,
de introduzir, a nfvel de Senado Federal, uma norma
já vigente para o Congresso Nacional como um
todo.
Sala ·das~Ses5ões, ·30 de abril de 1997.- Se!laiJor Pedro Simon.

LEGJSi).ÇÃO CJTADA
REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL
Art. 82. A designação dos membros das comissões temporárias será feita:
I - para as internas, nas oportunidades estabe. lecidas neste Regimento;
-11 - para as externas, imediatamente após a
aprovação do requerimento que der motivo à sua
criação.
-~

••__.

~-

••

~ ••

·- ' ! ·-~~- •_--:··~·~·-· •• - - · · •••••••• -· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

REGIMENTO COMUM
(Congresso Nacional)

............ ·······~····································· .. ·· ...... ··················

Art. 92 Os membros das Comissões Mistas do
Congresso Nacional serão designados pelo Presiaente doSenaaorrnfdiante indicação das lideranças.
- - § 1<1cSe ÓilJ..ídéreS r'fã() fizerem a indiCaÇãO, a
escofnã-cãlSerá ao f'_residente:"' - -
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§ 22 O calendário para a tramitação de matéria
sujeita ao exame das Comissões Mistas deverá
constar das Ordens do Dia do Senado e da Câmara
dos Deputados.
§ 32 (revogado pela Constituição de 1988).

Há, sobre a riiesa; emenda que será lida pelo
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lida a segiJinJe:
EMENDA (de plenário)
Oferecida ao Projeto de Resolução
·- -n• 54 de 1997, que autoriza o Estado de
Santa catarlna a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa catarins - LFTSC, cujos recursos serão destinados ao giro da segunda parcela da dfvida mobiiTárla do Estado vencível no primeiro semestre de 1997.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O projeto será publicado e, em seguida, ficará sobre a mesa durante cinco dias, a fim de receber
emendas, nos termos do Regimento Interno.
Findo esse pra:::o, irá à Comissão competente.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo
Sr. 1° Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

EMENDA N°1-PLEN

É lida a seguinte:
COMUNICAÇÃO
Senhores Senadores,
Comunico que estarei ausente do Pafs no perfodo de 12 a 5 de maio próximo, quando estarei em
Roma, Itália.
·
Sala das Sessões, 30 de abril de 1997. - Senador Antonio cartas Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Esgotado o perfodo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
O SR. PRESIJENTE (Ariorio Carlos Magalbães) Item 1.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 54, DE 1997
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 172, li, d, combinado com o art. 353,
parágrafo único, do Regimento Interno
- Requerimento n• 296, de 1997)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução n• 54, de 1997 (apresentado
pela Comissão de Assuntos EconOmicos
como conclusão de seu Parecer n• 171, de
1997), que autoriza o Estado de Santa Catarina a emitir Letras Financeiras do Tesouro
do Estado de Santa Catarina - LFTSC, cujos recursos serão destinados ao giro da segunda parcela da dfvida mobiliária do Estado vencfvel no primeiro semestre de 1997.
(Poderão ser oferecidas emendas à
matéria até o encerramento da discussão)
A Presidência esclarece que poderão ser oferecidas emendas até o encerramento áa discussão.

Dê-se à alfnea a, do art. 3", a seguinte redação:
•Art. 3" ............................................... .
a) quantidade: a ser definida na data
de resgate dos tftulos a serem substitufdos,
mediante aplicação da Emenda Constitucional n• 3, equivalente à rolagem de 98% (noventa e oito por cento) da segunda parcela
da dfvida mobiliária do Estado, vencfvel no
primeiro semestre de 1997, considerando-se
o PU dos trti.Jios vencidos de 0,001892793,
de29-4-97;
Justificação
A dfvida mobiliária .de Santa Catarina vencfvel
no primeiro semestre de 1997 refere-se a dois lotes
de tftulos emitidos em 12 -4-92 e 4-5-92, quando a
moeda vigente era o cruzeiro. Assim, para chegar ao
valor financeiro que representa a rolagem ora autorizada, há que se atualizar o valor nominal da época
acrescentando o fndice de rendimento dos tftulos,
com o que chega-se ao PU, no dia do resgate que,
multiplicado pela quantidade de tftulos a ser rolada
corresponderá ao valor financeiro atualizado. Em 31·
12-96, esse valor financeiro correspondia a
R$66.816.051,76, para o total dos tftulos com vencimento no primeiro semestre de 1997.
A presente emenda visa deixar mais clara a redação do projeto de resolução autorizativa, especificando em seu texto que a atualização dos tftulos
vencidos seja feita com base no PU, que, em 29-497, correspondia a 0,001892793, conforme informação fornecida pelo Banco Central.
Sala das Sessões, 30 de abril de 1997.- Senador Esperidião Amim.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Nos temos do art. 140, designo o Senador Vilson
Xleinübing para proferir Parecer sobre a Emenda.
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O SR. VILSON KLEINÜBING (PFL - SC. Para
Sr. Presidente. Srs. Senadores, quero esclarecer, de
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. presiinício, que eu não estava presente à reunião da Ccdente, Sr"s e Srs. Senadores, com essa Emenda, o
missão de Assuntos Económicos, como costumo lazer sempre que e1a acontece no noràrTõ estabeleci~
Senador Esperidião Amin pretende melhorar o -prõprio projeto de Resolução que relatou na Comissão
do pelo Regimento. No entanto, ultimamente tem-se
de Assuntos Económicos.
marcado reunião da Comissão de Assuntos Econõmicos para às 18h, ao invés das 10h30min, horário estaComo os Srs. Senadores sabem, esses são tíbelecido no Regimento. E a de ontem aconteceu ao
tulos da dívida pública normal dos Estados, dos
quais periodicamente no Senado autorizamos a rolameio-dia Se eu sotil:le5se de antemão que o horário
gem mediante parecer da Comissão de Assuntos
não seria obedecido; féria rejeitado a minha indicação
Económicos. E temos, naquela Comissão, adotado a
para paltiCipar-Cõmo memoro aessa-CõmTSSão.
prática de rolar 98% do principal.
Eu gostaria, portanto, nesta ocasião, uma vez
As vezes, aparecem no Plenário algumas
que eu não estava presente ontem ao meio-dia a
essa reunião extemporânea, de dizer que, tendo em
emendas no sentido de se rolar 100% da Dívida,
mas, repito, na Comissão, o princípio adotado é dos
vista os últimos acontecimentos que motivaram a
instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito
98%. O que o Senador Esperidião Amin pretende
com essa emenda de Plenário? Garantir ainda mais
que apura os fatos relacionados aos precatórios,
clareza no texto da sua Resolução, em que ele cologato escaldado deve ter medo de água fria. E, consica que o valor básico dos títulos, ora autorizados, no
derando o fato de que as importâncias provenientes
das vendas de títulos públicos originários de sentendia 29 de abril de 1997, era 0,001892793- valor forças transitadas em julgado, respaldados no art. 33
necido pelo Banco Central, de tal sorte que Santa
Catarina só pode emitir R$66.816.051 ,00 baseados \-:...das Disposições Transitórias da Constituição foram
nesse preço do dia 29 de abril.
desviados ao invés de se destinarem ao pagamento
dos precatórios, devo dizer que também não tenho
Quer dizer: se for emitido no dia 2 de maio ou 5
de maio, pega-se o preço unitário do dia 29 de abril,
certeza se o dinheiro proveniente da emissão dasque está colocado nessa emenda, atualiza-se para o
sas Letras Financeiras do Tesouro serão aplicadas
.-única e exclusivamente para a rolagem da dívida púdia em que vai ser emitido, multiplica-se pelo volume
blica daquele Estado.
-..
de tftulo e rola-se apenas aqueles títulos em 98%.
A Resolução que vamos votar, .em princípio,
. . Portanto, acho que seria de· bom alvitre que
olhássemos com ma1s atenÇão a taxa de rolagem
diz isso. Essa Emenda simplesmente garante para o
Senado que o Governe de Santa Catarina não podequé o Banco Central aconselha, uma vez que qual·quer coisa que ·ocorra com esses recursos-será de
rá emitir um centavo a mais do que é o principal,
98% do principal, ao preço do dia, prática adotada
inteira responsabilidade do Banco Central.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, se o parecer
pela Comissão de Assuntos Económicos com todos
os Estados brasileiros.
fosse no sentido de autorizar a rolagem de 86% Essa era a justificativa que tive. de fazer em
esse é o parecer do Banco Central- eu estaria de
acordo; Em relação à rolagem com apenas 2% de
nome do Senador Esperidião Amin, por S. Ex- não
estar presente, mas apresento um voto de que devedesconto - ou seja, 98%- realmente quero me pronunciar contrariamente. Muito obrigado
mos aprovar e com parecer favorável, porque meO SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
lhora a redução da Resolução, dá mais garantias à
- A Mesa dá inteira razão ao Senador Lauro CamResolução que o Senado irá aprovar e fará com que
pos no que tange às reuniões extemporâneas das
o Estado de Santa Catarina cumpra à risca um direito que tem, direito estabelecido por uma Resolução
Comissões Permanentes.
As Comissões Permanentes devem ter um hodevidamente estudada, cuidadosamente estudada
pelos três Senadores de Santa Catarina nessa reurário fixo para se reunirem e, nesse sentido, farei
nião que foi feita ontem na Comissão de Assuntos
uma reunião com os presidentes de Comissões, na
Econômicos.
prox1ma semana, porque só em caso excepcional
põêlérífhaver reunião extraordinária. Fora daí, a reuEra esse o Parecer, Sr. Presidente.
0 SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
nião não pode contar como válida para efeito não só
-o Parecer é favorável.
ôepreséhça-, como-<l:temesmo-das·suas resoluções,
Em discussão o Projeto e a Emenda.
porque os Senadores-são obrigados a comparecer
O SR. LAURO CAMPOS - Sr. Presidente,
quando, evidentemente, for no horário normal. Não
se pode, de uma hora para outra, fazer uma reunião
peço a !Jalavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
de Comissão e dar como válidas suas resoluções,
-Com a palavra V. Ex•, para discutir.
porque todos os Senadores têm o direito de compa0 SR. LAURO CAMPOS (BLOCO/PT - DF.
recer, até mesmo os que não são membros da CcPara discutir a matéria. Sem revisão do orador.)_~ ..--missão._
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O SR. JEFFERSON PERES - Sr. Presidente,
permita-me fazer uso da palavra, até um pouco fora
do Regimento. É só para fazer uma comunicação à
Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra a V. E_x" .•
O SR. JEFFERSON PERES (PSDB - AM.
Para uma comunicação. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, tenho que fazer o registro de que me
sinto particularmente regozijado com a decisão de V.
Ex•. porque até hoje a Comissão de Assuntos Económicos não se reuniu uma vez sequer no dia e na
hora estabelecidos pelo Regimento, às 10 horas das __
terças-feiras. Tem-se reunido às 12 horas e às 18
horas. Já estava eu disposto a criar um problema na
próxima reunião.
O SR. PRESIDENTE (Antonio canos Magalhães)
- A partir de agora, não terá validade qualquer reunião que não for no horário.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA· Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio canos Magalhães)
- Preferiria que acabasse esta votação para, depois,
conceder-lhe a palavra.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB) - Sr.
Presidente, peço a palavra só para dar um esclarecimento. (Pausa.)
Esta reunião era necessária, e foi comunicada
a todos os Srs. Senadores, por uma razão simples:
um dos processos em tramitação tinha que ser executado dois dias depois e o outro extinguiria o progra'!'.s !"!~ mesmo prazo.
Concordo com a tese de V. Ex". Acho que tem
que ser ,.sslm como V. Ex" está colocando, mas,
nesse caso especffico, foi necessário, foi realmente
extraordinário e todos os Senadores foram avisados,
até pelo telefone.
O SR. PRESIDENTE (Antonio carlos Magalhães)
- Em discussão o projeto e a emenda. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto.
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.
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação final. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio canos Magalhães)
- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora ofe-

recendo a Redação Final que será lida pelo Sr. 1°
Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.
É lida a seguinte:
PARECER N° 173, DE 1997
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução-n2 54, de 1997.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução n• 54, de 1997, que autoriza o Estado de Santa Catarina a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina LFTSC, cujos recursos serão destinados ao giro da
segunda parcela da dfvida mobiliária do Estado ven- cfvel no primeiro semestre de 1997.
Sala de Reuniões da Comissão. 30 de abril de
1997. - Antonio Carlos Valadares, Presidente Ronaldo Cunha Lima, Relator - Geraldo Melo Marluce Pinto.
ANEXO AO PARECER N° 173, DE 1997.
Faço saber que o Senado Federal apro~ou, e
eu,
, Presidente, nos termos do art. 48,
item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N°

, DE 1997

-Autoriza o Estado de Santa Catarina
a emitir Letras Financeiras do Tesouro do
Estado de Santa Catarina - LFTSC, cujos
recursos serão destinados ao giro da segunda parcela da dívida mobll!2r!a do Estado vencfvel- no prlm~lro semestre de
1997.
. .
'~.
O Senado Federal resolve:
Art. 1° É concedida, em caráter excepcional,
elevação temporária do limite previsto no art. 42, 11,
da Resolução n• 69, de 14 de dezembro de 1995, do
Senado Federal, para que o Estado de Santa Catarina possa proceder ao giro da segunda parcela de
- sua-àfvidámooiliãrià-velicfvel no primeiro semestre
de 1997.
Parágrafo único. A concessão de que trata este
artigo aplica-se, também, ao giro da primeira parcela
da dívida mobiliária do Estado de Santa Catarina
vencfvel no primeiro semestre de 1997, aprovado
pela Resolução n• 29, de 1° de abril de 1997, do Se·
nado Federal.
Art. 2° É o Estado de Santa Catarina autorizado, nos termos da Resolução n• 69, de 1995, do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesou-ro àciEstaao-ae-Santa Catarina- LFTSC, cujos recursos serão destinados ao giro da segunda parcela
de sua dívida mobiliária vencível no primeiro semestre de 1997.
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Art 3" A emissao dos tltulos a que se refere c ·
artigo anterior será realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos tftulos a serem substituidos, mediante aplicação da Emenda Constitucional n• 3, equivalente à
rolagem de 98% (noventa e oito por cento) da segunda parcela da divida mobiliâria do Estado vencrvel no primeiro semestre de 1997, considerando-se
o P.U. dos titulas vencidos de 0,001892793, de 29
de abril de 1997;
b) modalidade: nominativa-transferivel;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras
do Tesouro - LFT, criadas pelo Decreto-Lei n•
2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: um mil, oitocentos e vinte e seis dias;
e) V8lornomin81: R$1,00 (um real);
f) caracterfstícas dos tftulos 8 serem substituidos:

Titulo
56182

Vencimento
31°-5-97

Quantidade
19 860 089 533

g) previsllo de colocaçllo e vencimento dos tftulos 8 serem emitidos: Colocacao Vencimento
Titulo
71°-5-2002
561825
2-5-199

Data-Base
2-5-1997

h) forma de colocaçllo: mediante ofertas públicas, nos termos da Resoluçao n• 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do Brasil;
i) 8Utorizaçllo legislativa: Lei Estadual n•
10.354, de 31 de dezembro de 1996.
§ 1" A publicaçao do anúncio do leilão para
oferta dos titulas referidos neste artigo será feita
com antecedência miníma de três dias de sua realização.
§ 2• O estado de Santa Catarina encaminhará
ao Senado Federal, para exame da Comissao de
Assuntos Económicos, toda a documentação referente à oferta dos titulos emitidos ao amparo desta
Resolução.
Art. 4" No prazo máximo de catorze dias após
conctulda a operação de emissão dos titulas autorizada nesta Resolução, o Banco Central do Brasil encaminhará ao Senado Federal, para exame da Comissão de Assuntos Económicos. todos os registras
de compra e venda dos titulas, até o tomador finat.
Art. 5° O prazo máximo para o exerclcio desta
autorização é de duze~!Q.§ e setenta dias contado da
data de sua publicaç"ão.
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· · ·· Art. 6~ Esti:! Rel'n!,l9êo entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos 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
discusSãb.
Emvotaçao.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada, contra o voto do Senador Lauro
Campos não só ao projeto, como também à redação
final.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Item 2:
.Quarto dia de discussão, em primeiro rumo, da
Proposta de Emenda à Constituição n• 4, de 1997
. (n" 1/95, na Câmara dos Deputados), que dá nova
redaçao ao parágrafo 5° do art. 14, ao caput do art.
28, ao inciso 11 do art. 29, ao caput do art. 77 e ao
art. 82 da Constituição Federal (reeleição), tendo
. Pª~r favorf!y~ sob n• 127, de 1997, ~a- Comissao de Constitu~. Justiça e Cidadania, com
votos contrários dos Senadores AntOnio Carlos Valadares e Josaphat Marinho, e, em separado, José
Eduardo Outra.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto do art. 358, do Regimento Interno, a matéria constará da Ordem do Dia durante cinco dias úteis.
Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr.
1" Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

J:: lida a seguinte:
EMENDA (de plenário)
Oferecida à Proposta de Emenda à
Constituição n• 4, de 1997 (n" 1195, na Cãmara dos Deputados), que dá nova redação ao§ s• do art. 14, ao caput do art. 28,
ao Inciso 11 do art. 29, ao caput do art. 77
e ao art. 82 da Constituição Federal (reeleição).
EMENDA N• 3-PLEN
Altera as datas estabelecidas nos
arts. 28 e 82, constantes do art. 1" da PEC
n• 4, de 1997. (Reeleição)
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-Os arts. "28 e 82,""\::onstantes do art. 1° da Pro, -

.

~

··-

posta de Emenda à Constituição no 4, de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 28. A eleição do Governador e do
Vice-Governador de Estado, para mandato
de quatro anos, realizar-se-à no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no
último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao término do
mandato de seus antecessores, e a posse
ocorrerá em 3 de janeiro do ano subseqaente, observado quanto ao mais, o disposto no
art. 77.
Art. 82. O mandat0 do Presidente da
República é de quatro anos e terá inicio em
5 de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição".
Justificação
Constitui tradição, no mundo ocidental, a maioria das vezes com festejos familiares, a comemoração de Ano Novo.
A posse das autoridades d9 PQder_Executivo
no dia 1° de janeiro demonstrou-se inconveniente,
por ferir essa tradição, gerar constrangimentos e
transformar-se em uma estafante maratona para
aqueles que haviam participado das recepções da
noite de 31 de dezembro.
Também para os mandatários das nações amigas, o comparecimento se tomou diflcil, pelos mesmos motivos, verificou-se a presença de inúmeros
representantes dos convidados estrangeiros.
As empresas aéreas e a rede hoteleira do Distrito Federal ficaram sobrecarregadas, quando da investidura do Presidente da República, com a demanda exacerbada para o dia 1° de janeiro, uma vez
que a maioria dos presentes preferiu permanecer
com as respectivas famflias durante a noite de 31 de
dezembro.
A posse dos Governadores e VICe-Govemadores, no dia 3 de janeiro, permitirá, outrossim, o respeito às tradições familiares e a realização das solenidades de forma adequada.
O inicio do mandato presidencial em 5 de janeiro, além de se reportar ás razões acima, possibilitará o comparecimento dos convidados de outros
países, bem como dos novos Governadores, com a
anteced-encia necessária a que todos se apresentem e participem da programação oficial, com o
aprumo e a dignidade condizentes com o grau de
importância desses eventos.
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Pefapeftifílinc•a âaproposta, espero. contar
com a aprovação dos· meus Pares.
sala
Sessões, 30 de abnr<fé 1997.- Senacario5 PatroCínio - St!nador João Rocha-- senador Leomar Quintanilha - Senador Esperidião
Amin - Senador Ramez Tebef - Senadora Regina
Assumpção - Senador Edison Lobão - Senador
João Rocha - Senador Jefferson Peres - Senador
Joel de Hollanda - Senador José Alves - Senador
Lauro Campos - Senador Ronaldo Cunha Lima Senador Esperidião Amin -Senador Josaphat Marinho -Senador Vilson Kleinübing - Senador Valmir Campello -Senador Mauro Miranda -Senador
.Carlos Wilson -Senador José Agripino -Senador
Sebastião Rocha - Senador Sebastião Amorim Senador Onofre Quinan - Senador Coutinho Jorge - Senador Nabor Júnior - Senador Renan Calheiros - Senador Abdias Nascimento - Senador
Romeu Tuma - Senador Ney Suassuna.

dor

das

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães}
-Transcorre, hoje, o quarto dia da discussão.
Em discussão a proposta e as emendas, em
primeiro turno.
Concedo a palavra a S. Ex-, o Senador Josaphat Marinho.
V. Ex- dispõe de 10 minutos, com a tolertmcia
ríêcessária que todos têm para com V. Ex".
O SR. JOSAPHAT MARINHO {PFL-BA. Para
discutir.)- Muito obrigado a V. Ex-, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, o dever
deJesistência às propOsições extemporâneas ou ilegítimas independe da expectativa de vitória. É o que
justifica a minha presenÇa nesta tribuna.
Sei, previamente, sabem-no todos, que esta
emenda será aprovada rios próximos dias. Nem por
isso, devo silenciar diante dela, que me parece ilegltima, do ponto de vista constitucional e potrtico, em
face da Constituição brasileira.
Em primeiro lugar, quero salíentar a contradição que se encerra no procedimento do Governo. As
emendas que pendem de decisão do Congresso Nacional transitam demoradamente.
A Emenda da Previdência está, aqui, recebendo emendas, sugestões, modificações, ainda que
sob os cuidados, reconheço, do nobre Senador Beni
Veras. Mas está sendo emendada e remendada,
contanto que se encontre a forma que agrade ao
Governo-e; assim, posSa voltar á Câmara dos Deputados. É a·prirrieiraaas-éiTfêndas constitucionais em
que o Senado teve a liberdade de fazer emendas
~para retornaràGàmarádos Deputados.

-~~~~~~
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A emenda administrativa está sendo votada na
Câmara dos Deputados aos pingos. Colhem-se os
artigos a respeito dos quais o Governo pode ven::er;
quanto aos outros, silêncio, aguarde-se oportunidade. É preciso, antes de tudo, encontrar as fórmulas
que agradem ao imperante.
Da reforma tributária, seguramente a principal
das reformas em curso no Congresso, nem se fala.
Fez-se sobre ela um silêncio sepulcral, nào obstante
a grave situaçào financeira por que passam os Estados e os Municipios. Não houve pressa, não houve
medida capaz de justificar que essa emenda tivesse
o transito normal, já que é d::: absoluto interesse coletivo.
Enquanto isso, a emenda sobre a reeleiçào,
cuja iniciativa nem sequer partiu do Executivo, transita como relâmpago, não há como contê-la, é para
ser aprovada no prazo mais breve passivei.
Só que cabe uma pergunta: por que essa pressa? Não há nenhuma eleiçào no ano de 1997; o assunto não é de interesse coletivo, mas do interesse
muito limitado de alguns. Não obstante isso, é preCiso que corra, que corra sempre, para ser aprovada o
quanto antes.
Tantas outras medidas mereceriam precedência. Aumenta o desemprego no Pais - ainda há dois
dias, ouvia na televisào a noticia de que, só em Sào
Paulo, há 1 milhão e 200 mil desempregados, pelo
menos. Rodovias múltiplas estao intransitáveis. Ain- ,
da no ano passado, um ilustre Ministro declarou que
a hidrovia do Sào Francisco funcionaria até o fim do
ano de 1996. Estamos em 1997 e o problema se encontra em medidas preliminares.
Mas a emendá sobre a reeleiçào viola uma tradição respeitável da República. Não obstante todos
os vicias da Primeira República, ninguém cogitou de
reeleiçào. Getúlio Vargas, se quis permanecer no
Poder, na 2" República, fê-lo pela violência do golpe,
não pedindo emenda que lhe permitisse a reeleiçào.
Depois de 1946, por igual, nem o regime militar pretendeu a reeleiçào. Houve apenas um remendo na
Constituição de 1946 para ampliar o mandato do
Presidente Castelo Branco.
Agora, o Presidente que foi eleito sabendo que
não podia ser reeleito, porque assim expressamente
declarado na Constituiçào, advoga a sua reeleiçào.
E o que é mais, advoga sem aceitar o critério da desincompatibilizaçào. E ainda se diz -e se disse neste Plenário -que a idéia da reeleiçào é incompatfvel
com a de desincompatibilização. Onde está esta incompatibilidade? Ao contrário. O que a ética politica
recomenda, sobretudo dentro do regime brasileiro, é
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que a desincompatibilizaçào se efetivasse. Não importa invocar os exemplos estrangeiros, cujos regimes sào diferentes do nosso. Aqui a regularidade da
Constituiçào exige a desincompatibilizaçào para
quase todos os cargos. Até porque o critério normal
da Constituiçào brasileira é de irreelegibilidade. É o
que está na Constituiçào. E quando abre e~o
para permitir a reelegibilidade é mediante a desincompatibilizaçào.
Ainda se disse, e se disse estranhavelmente,
que a Consti1uiçào só exige a desincompatibilizaçào
para quem pretender outro posto, como se a desincompatibilizaçào para o mesmo cargo não fosse eticamente mais exigivel do que para outro cargo.
Se a Constituiçào exige, na generalidade dos
casos, a desincompatibilizaçào para quem pretende
conquistar outro cargo, como se há de justificar, politica e moralmente, que não haja a desincompabbilizaçào para o mesmo cargo? Nem se diga - e aqui
foi dito - que é uma hipocrisia exigir a desincompatibilizaçào, sabendo-se que o substituto vai fazer o
trabalho para o candidato. Ora, Sr. Presidente, não
se pode invocar o erro apurado para considerá-lo hi-pocrisia; e não será hipocrisia considerar a pemnanência do próprio titular no exercicio do cargo, que
ele vai disputar em nova eleiçào.
Qual seria a inconveniência da desincompatibilizaçào?
Anuncia-se que todas as estatlsticas indicam
que a situaçào do Governo é excelente na opinião
pública. Por que, então, temer a desincompatibilizaçào? Por que não vir o Presidente da República à
planlcie, para disputar a reeleiçào em pé de igualdade com os demais candidatos? Que regime de igualdade é este em que um pemnanece no Poder, detendo os privilégios e as vantagens do Poder, e os outros terão de ser candidatos na planicie, vamos dizer, a pé? Onde está a legitimidade politica e moral
dessa desigualdade?
Se o prazo do mandato é curto ...: e reconheço
que é -, por que não se ampliá-lo para cinco anos?
Não tenho receio de declarar aqui que se fosse
proposta uma emenda sugerindo mandato de cinco
anos, inclusive para o atual Presidente, eu o daria.
Seria uma soluçào adequada para o exercicio do
mandato. E conferir-lhe mais um ano não seria inadequado para oin-teresse-coiefivo. Mas não- vejo razão é para se quebrar tradiçào do regime brasileiro
de inelegibilida{le para permitir-se a reeleiçào e para
que seja outorgado o favor do Presidente da República disputá-la, sem deixar o Poder.

a
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Nào pareee, Sr. Presidente, que isto sejà h!gitimo Quando votei na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, desdobrei os argumentos de natureza jurídica, fundados na própria Constituição, e
que, a meu modesto ver, demonstram a ilegitimidade da pretensão. Não vou renová-los no plenário,
até porque são apenas 10 minutos de que disponho,
diante desse Regimento draconiano.
O SR.PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-V. Ex" já ultrapassou, mas V. Ex" tem esse direito.
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Por isso estou
concluindo, Sr. Presidente, diante deste Regimento
draconiano pelo qual V. Ex" não responde.
Quero apenas salientar estes fatos, considerando os argumentos de natureza jurídica, que expendi na Comissão, integrantes deste pronunciamento. E lembrar, afinal, uma ponderação: ninguém
viola um sistema constitucional impunimente. Lembre-se disto o atual Presidente da República. É a lição da História.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Permita-me .
apenas registrar, Senador Josaphat Marinho, quão
importante considero que o Presidente Fernando
Henrique Cardoso possa ouvir a consciência jur!dica
do Congresso Nacional através da sua voz.
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Segundo os
jornais publicaram, Sua Excelência mesmo já declarou que não ouve mais os discursos do Congresso.
Muito obrigado a V. Ex".
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Com a palavra o Senador Pedro Sinon. V. Ex" tem
dez minutos.
Aplica-se a V. Ex" a tolerância do Senador Josaphat Marinho -dois minutos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, longe de mim pedir a V. Ex" aquilo que não tenho direito. Mas vou fazer um apelo a V. Ex" para que, dentro do possível,
levasse o discurso do Senador Josaphat Marinho ao
Presidente da República, já que Sua Excelência não
lê mais o Congresso Nacional. Isso é tao importante
e significativo, que V. Ex" estaria prestando um serviço ao Presidente da República, para que Sua Excelência tome conhecimento do pronunciamento do
ilustre Senador Josaphat Marinho.
O pronunciamento do Presidente, dizendo que
não ouve mais o Congresso Nacional, é muito estranho. O Senador Francelina sabe disso, pois foi Presidente da Arena na época em que era o maior Partido do Ocidente, mas nem naquela época esta
Casa endeusava tanto um Presidente como faz ªgo-
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rél t;om o Senho1 Fe.na(ldo Hemiqut: Çardoso. ·5. ~
Excelência tem quase a unanimidade. E como diz
que toda a unanimidade é burra, sobram uns nove
que votam diferentemente. Mas· o resto é passo certo com o Presidente da República.
O SR. EDISON LOBÃO - Mas este não é o
resto, é o principal.
O SR. PEDRO SIMON - Nessa questão, o que
o Senador Josaphat Marinho diz é de uma seriedade
muito profunda. É aquela história: está tudo bem,
está ali o Presidente Antonio Carlos Magalhães,
tranqUilo, presidindo a Casa ...
Fui convidado para ir visitar a estrutura dos
sem-terra, fazendo aquele apelo, que V. Ex" sabe,
no sentido de que eles aceitem o convite do Presidente da República. Estavam consultando o Sr. Stédile e disseram: "- mas o senhor é o chefe, é o Uder".
E ele, querendo explicar, respondeu: "-não, eu não
sou; a imprensa é que dá detalhe; eu sou apenas
um dos 40". E acrescentou: "- é como no Senado,
todos mandam igual, nao é Senador?" E eu disse: Nao é. Nós somos 81, mas quem manda é o Senador Antonio Carlos, que é o Presidente, e que tem a
obrigação de mandar.
Mas não houve Congresso mais fiel a um Presidente do que este ao Senhor Fernando Henrique
Cardoso. É claro que há algo nisso! No momento em
que o Sr. Inocêncio Oliveira e os Lideres de todos os
Partidos, sentando à mesa redonda com o Presidente, chegaram á conclusão de um extrateto que é o
dobro do teta - 10.600 vezes dois - para os polf!jcos
e para os que têm cargos de confiança. E o Inocêncio disse que quando leu o texto, que dizia: "para
parlamentares e cargos de confiança", ele acrescentou: "parlamentares, ministros e cargos de confiança", para se votar genericamente. Então, houve
aquela repercussão negativa e, como efeito dela, o
Presidente, lá na terra dos nossos queridos amigos,
Belém do Pará, disse que isso era uma barbaridade,
e que o Congresso tinha que votar contra, rejeitar,
que tinha que ouvir a vontade do povo. E o Congresso ouviu a vontade do povo! Só que o Presidente
pensava que a Câmara dos Deputados ia esperar
para votar a emenda do extrateto. Nao! Votou duas
antes, deu o troco. Parece-me que o Presidente
plantou e colheu.
Mas, fora essas questões, que são até menores, que não deveriam ser analisadas, o Presidente
está tendo tudo o que quer. Mas introduzir a reeleição é demais. Reparem que estamos votando a reeleição sem qualquer garantia do que vai acontecer.
Reeleição com o Presidente da República podendo
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editar medidas provisórias, que podem valer durante
está resolvido, está morta a questão. Para que esse
seis meses, ou seja, 180 dias!
negócio de referendo? Terá que haver debate na televisão, e vamos ter que ver o Lula e não sei mais
_
Nos Estados Unidos, há reeleição, mas tem
quem falarem e discutirem. Para que isso se tudo jà
medida provisória? Em qual pafs democrata um Preestá resolvido?''
sidente da República fica sentado no cargo e, às
vésperas da eleição - de acordo com a última pesPode até resolver. Mas lembro aqui, pela déciquisa -, solta uma medida provisória, que passa a
ma vez, algo que nunca saiu da minha cabeça:
ser lei no dia seguinte?
guando li º- livro~ Falta AJguélll em Nuremberg. Ali,
quando o Presidente da Suprema Corte americana
Nem os militares .fizeram isso. Os militares deu a condenação peipétua àquele que era um dos
que eram os militares - entenderam que para se
maiores cientistas do-mu-ndo e~que-era 0- responsá~
manterem integrados era necessàrio o rodfzio. Isso
vel por toda
coordenaÇão ciemtrflca do nazismo,
eu ouvi de mais de um militar. "-Por que não senta_
esse pediu para que fosse cumprida,_ antes de sua
um general af e não toma conta?" Não! Aqui ele_
morte, asua última vontade: Ol!Viro-Presiaente aa
sabe que o dia dele termina em tal_ data, e em tal dia
Suprema Corte e falar com ele. O Presidente da Suele sai.
premil C:ortefoi-talar
o-cientista afe-mao ::.. eles
Sr. Presidente, se for aprovada a emenda, pense tratando pelo primeiro nome, porque eram amiso que deverfamos assinar, porque no texto não vi ·
gos de vários congressos intelectuais da humanidaqualquer garantia de que a reeleição é por uma vez
de - e ele perguntou: "Fulano, ouvi todas aquelas
só, que não é por várias vezes. O texto não me diz
barbaridades de que--fui acusado. Como é que se
isso.
explica isso? Você me conhece. Você sabe do meu
Para ver isso, não é preciso que seja o Senaamor pela Ciência. Você sabe da minha preocupador Josaphat Marinho, não é preciso que seja o Seção
pelo desenvolvimento cientifico. Você sabe que
nador Bernardo Cabral, pode ser um rábula como
nunca tive cenotação politica, que nunca tive nada
eu, mas se trata de um texto que está na história juaísso;- eq·ueaminha preocupação foi absolutamente
rfdica do Brasil, em todas as Constituintes. Repito o
·cõm-ãCiência.
Como é que eu pude cometer, digaque disse: as Constituições de 1891, de 1934, de
me pelo amor de Deus, meu amigo, como é que eu
1946, de 1988 e na Assembléia Nacional Revisora
pude c6meter aq·uelas barbaridades todas que fiquei
de 1993, todas discutiram a reeleição e todas rejeitasabendo e que tomei conhecimento na minha conram a reeleição.
denação?"
E o Presidente da Suprema Corte resAgora, V. EX"', Presidente Antonio Carlos, vai
pondeu: "Meu amigo, ninguém comete essas coisas
presidir um Congresso que, à revelia de todas_e_ssas_
da noite para o dia. Quando lhe chamaram para fadecisões, vai criar uma emenda normal, vai violer1tar
zer-experiências com judeus, para ver os resultados,
· seis Constituições, seis Constituintes, e criar a reevocê foi. Isso era um crime, mas era um crime tão
leição. Isso já é um absurdo! Outro absurdo é fazer
sem consequência, sem qualquer significado, que
com que essa reeleição valha para o atual Presidenvocê concordou. Ali você começou; o resto veio dete, que, quando eleito, não constava da Constituição
pois."
que teria direito à reeleição. Se o texto dissesse reeNinguém nasce assassino, ninguém nasce· bárleição para o futuro Presidente também estari_a_e.rra:
baro, ninguém-é-de repente um v1gãtfsta: A pessoa
do, mas poderia ser discutlvel; seria errado só uma
tem dignidade ou não tem. Mantém a dignidade ou
vez. Mas reeleição está errado, e para o atual Presinão mantém.
dente, então, está duas vezes errado. l§so tem sai-_
da. Na minha opinião, a saída se chama referendo.
Hoje, estamos, a rigor, cumprindo a ConstituiA saída se chama consultar o povo.
ção. Todo o ritual é perfeito.
Mas o apreço â democracia esta tão pequeno;
Está aqui o Congresso Nacional; uma emenda
estamos revivendo o tempo do regime militar.
nos foi apresentada e tem um terço das assinaturas;
Parece que estou vendo os d_onos do f>Qd.Jlr. o___ _ foi__<lprovada por três quintos do Senado; está aqui;
Presidente; o Dr. Sérgio, Ministro das Comunicações
foi para a Comissão de Constituição, Justiça e Cida-e prefiro parar por aqui -, conversando entre eles e
dania; veio para o Plenário e estamos na quarta vodizendo: "Mas há ainda uma emenda que fala em retação. Mas isso é democracia! Isso éncirri-ú1I vanios
ferendo? Ah, que referendo! Imagina se vamos pervotá-la e ela entrará -~m vigor~ Nem- sempre. Nem
der tempo consultando o povo. Daqui mais uma sesempre o que parece-é; nem sempre o que imaginamana, o Senado votará tranqüilo esse negócio e
mos é. Estamos no Co~gresso Nacional. Esta é uma
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reunii:'lo do Senado, estamos discutindo uma emenda, mas esta emenda é uma violência a um principio
democrático. Estamos exorbitando naquilo a que temos direito. Repito: o que me machuca a alma é a
falta de necessidade. Mesmo que nao houvesse outra salda ou se o grupo politico do Presidente não
encontrasse outro caminho, eu ainda não aceitaria.
Porém, há o referendo, e não o querem.
Abri mão de um plebiscito, porque ele paralisaria o processo por algum tempo, pois teria que haver
um debate da sociedade, e o próprio Presidente não
saberia se teria a mesma maioria de hoje daqui a
três meses. Não é o que estou querendo. Proponho
que se vote essa matéria na próxima semana, mas
que se consulte o povo, que tem o direito de ser ouvido, não tenho nenhuma dúvida disso.
Sr. Presidente, por experiência, sei que o referendo a favor da reeleiçao do Presidente da República será aprovado porque está na onda. Quando a
mldia eletrOnica caminha numa determinada direçao
no Brasil, nada muda. Passa o referendo, mas de
maneira democrática; passa, mas o povo falou. Entretanto, agora, não querem fazer o referendo e vão
violentar a Constituiçi:'lo. A primeira violência, nós conhecemos; a segunda, não sei o que será.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magaihães)

-Continua em discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo mais oradores, a matéria voltará
na sessão do dia 02 de maio, último dia, para ai voltar à Comissão de·constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Sr. Presidente,
eu havia solicitado a palavra pela ordem, e V. Ex"
me pediu que aguardasse.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magaihães)

-Concedo a palavra a V. Ex".
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, na
verdade, estou pedindo a palavra para fazer um
apelo a V. Ex", que, como Presidente do Senado,
tem procurado imprimir grande dinamismo aos nossos trabalhos, não só no plenário, mas na própria
administração da Casa, no sentido de que, talvez
com apoio de todos os Lideres dos Partidos que têm
assento no Senado, tome para si a tarefa de conduzir os trabalhos de reforma do Regimento do Senado.
Uma comissão especial por mim proposta trabalhou meses a fio e concluiu um trabalho, que se
encontra na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Eu mesmo já apresentei requerimentos
subscritos por todos os membros da Comissão,_p_ara
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que o assunto viesse ao plenário, mas compreendo
que matéria dessa natureza requer um exame por
parte do corpo técnico da Casa.
Todavia, por várias razões, isso não tem acontecido. Até penso que há uma certa desatenção não de alguém individualmente, mas da própria lnsti. tljis;âo - para com os que trabalharam e fizeram
aquela proposta, que não digosejapeiféita õu melhor, mas é um documento para debate, para discussão.
V. Ex" há de indagar por que essa interferência
minha neste momento. Quando entrava no plenário,
vi_qye vários srs: Senadores se queixavam do funcionamento de comissões por causa de "reunioos
realizadas fora de horário ou, o que é pior, coincidência de funcionamento de comissões.
O Senador Edison Lobão e eu, por exemplo, vivemos, toda semana, a angústia de termos de estar,
ao mesmo tempo, na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania e na Comissão de Assuntos Sociais, mas há outros exemplos. Se tomarmos os
Anais do Senado, vamos verificar que, quase que
diariamente, um Senador reclama dessa ou daquela
disposição do Regimento Interno, particularmente
essa que nos coloca em uma situação diflcil.
V. Ex", por exemplo, tem tido um empenho .
enorme em fazer com que as comissões funcionem;
tem resistido a que projetas venham ao exame do
Plenário sem previsão de, pelo menos, uma comissão. Há muitas idéias nesta Casa. Alguns entendem
que deveria ser destinada, por mês, somente urna
semana para o trabalho das comissões; outros pensam de forma diferente.
Enfim, o que queria pedir a V. Ex", como nosso
Presidente, era que tomasse para si essa tarefa de
acelerar ou até de examinar se vale a pena ou não
essa reforma. Não posso me conformar que um trabalho feito com tanto cuidado e dedicação pela Comissão, com o apoio de vários funcionários do Senado que conhecem essa matéria profundamente, não
receba, no mfnimo, uma apreciação final, definitiva,
do Corpo do Senado para alterá-lo, modificá-lo, rejeitá-lo. Ou seja, fazer o mfnimo que merecemos:
analisar a matéria para podermos nos pronunciar sobre ela. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Gar1os Magalhães)
-v. Ex" tem absoluta razão. Farei um aoelo ao Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, no sentido de preparar a matéria para ser
discutida na Comissão, e até poderia distribuir entre
os Srs. Senadores- ó trabalho- feito pela Comissão
encarregada sobre o Regimento Interno, matéria
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que intere5sa a toda a Casa, dai por que também
deveria ter uma discussão mais ampla.
Eu faria um apelo ao Presidente Bernardo Cabral, no sentido de que colocasse, logo que possivel,
a matéria para ser discutida, com uma distribuição
ampla dos avulsos, para que os Senadores pudessem opinar sobre essa matéria, que é realmente importante para a Casa.
Por outro lado, quero adiantar que me reunirei
com os presidentes de comissão e provavelmente
até com os lideres, se for o caso, para que as maté. rias que estão tramitando nas comissões, sobretudo
as mais importantes - existem umas mais importan_tes que outras, é inegável -, venham..para o plenário
e sejam decididas, certo ou errado, pelo voto dos
Srs. Parlamentares. As matérias não podem ficar
dormindo nas comissões, sem uma decisão dos Parlamentares, no caso, os Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n•
298, de 1997, de urgência, lido no Expediente, para
o Projeto de Resolução n• 51, de 1997.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. {Pausa.)
Aprovado.
A matéria a que se refere figurará na Ordem do
Dia da sessão do segundo dia útil subseqOente, nos
termos do art. 346 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães)
-Passa-se à apreciação do Requerimento n• 299,de
1997, de urgência, lido no Expediente, do Oficio S25, de 1997.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. {Pausa.)
Aprovado.
A matéria figurará na Ordem do Dia do segl.lndo dia útil subseqoente, conforme o Regimento lntemo.
O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães)
-Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. 1"
Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

t: lido o seguinte:
PARECER N° 174, DE 1997
Da Comissão de Assuntos Económicos sobre o Oficio "S" n• 025, de 1997 (of.
PRESI-97/505, de 5-3-97, na origem), que
"encaminha solicitação da Prefeitura Municipal de Uberlãndia (MG), para que possa contratar operação de crédito junto à
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Caixa Econômica Federal- Ci:F, n<J valor
de R$7.385.936,96 (sete milhões, trezentos "oitenta-e "c"inco mil, novecentos e
trinta e seis reais e noventa e seis centavos), cujos recursos serão destinados à
execução de obras de drenagem urbana
e extensão de redes de águas pluviais."

e

Relator: Senador Vllson Kleinübing
I -Relatório
O Presidente do Banco Central do Brasil encaminha ao Senado Federal, através do Oficio "S" n•
025, de 1997, pleito da Prefeitura de Uberiândia
(MG) no sentido de que seja autorizada a contratação de operação de crédito junto à Caixa EconOmica
Federal no valor de R$7.385.936,96 (sete milhões,
trezentos e oitenta e cinco mil, novecentos e seis
reais e noventa e seis centavos), destinada à execução de obras de drenagem urbana e extensão de redes de águas pluviais do Municlpio.
O eleito encontra-se instruido nos termos da
Resolução n• 69/95, que dispõe sobre limites globais
e condições para as operações de crédito interno e
externo dos Estados, do Distrito Federal, dos Municlpios e suas autarquias.
A operação de crédito apresenta as seguintes
caracteristicas:
a) valor pretendido: R$7.385.936,96 (sete milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, novecentos e
trinta e seis reais e noventa e seis centavos);
b) encargos:
- taxa de juros: 0,727% a.m.;
- taxa de risco de crédito: 1,0% do valor de
cada parcela liberada;
c) destinaç!Jo dos recursos: execução de obras
de drenagem urb<l_nª_e_ extensão de redes de águas
·
·
pluviais;
- -. .
d) garantia: quotas-partes do FPM;
e) condições de pagamento:
--_do. principal: em 180 (cento e oitenta) prestações mensais, após carência de 3 (três) meses;
- dos juros: exiglveis mensalmente, inclusive
no perlodo de carência.
Os recursos serão liberados em parcela única.
o Banco Centrar do Brasil pronunciou-se sobre
a operação de crédito através do Parecer Dedip/Diare - 97/129, de 14-2-97. De acordo com a análise
efetuada, a operação se enquadra nos limites estabelecidos nos arts. 3• e 4° da Resolução n• 69/95.
No entanto, do exame dos demais requisitos determinados no art. 13 da Resolução, verificou-se que o
Municlpio n~o atendeu a parte do estabelecido no

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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inciso VIl, uma vez que, conforme certidão emitida
pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,
a remuneração dos membros do Poder Legislativo
loca! excedeu o limite de 75% da remuneração dos
deputados estaduais, descumprindo assim o disposto no art. 29, inciso VI, da Constituição Federal. O
Parecer do Bacen ressalva ainda que não houve
manifestação do Tribunal de Contas do Estado
quanto ao pleno exerclcio da competência tributária,
a qual está prevista no inciso VIl e no § 2° do referido artigo.
Constam do processado os demais documentos exigidos pela Resolução acima referida.
É o relatório.
li-Voto
Diante. da análise e aprovação pelo Banco
Central dos limites e da situação de endividamento
do Municlpio de Uber1ãndia e do atendimento aos
demais quesitos preceituados na Resolução 69/95,
apesar das ressalvas supra mencionadas, e a luz da
nova documentação apresentada pelo Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais que cancela
suas Certidões que originaram as ressalvas e, considerando o elevado mérito do pleito sob exame, somos de parecer favorável á autorização, pelo Senado Federal, da operação de crédito solicitada pela
Prefeitura do Municlpio de Uber1ãndia (MG), nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 56, DE 1997
Autoriza a Prefeitura Municipal de
UberiAndia (MG) a cotratar operação de
crédito junto à Caixa Econ6mlca Federal,
no valor de R$7.385.936,96 (sete milhões,
trezentos e oitenta e cinco mil, novecentos e trinta e seis reais e noventa e seis
centavos), destinada à execuçio de
obras de drenagem urbana e extensão de
redes de ãguas pluviais.
O Senado Federal resolve:
Art. 1° É a Prefeitura Municipal de Uber1ãndia
(MG) autorizada a contratar, nos tennos da Resoluçao no 69/95, do Senado Federal, operação de crédito junto à Caixa EconOmica Federal, no valor de
R$7.385.936,96 (sete milhões, trezentos e oitenta e
cinco mil, novecentos e trinta e seis reais e noventa
e seis centavos).
Parágrafo Único -Vide anexo.
Art. 2° As condições financeiras d!! operação
sao as seguintes:
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a) valor pretendido: R$7.385.936,96 (sete milhOes, trezentos e oitenta e cinco mil, novecentos e
trinta e seis reais e noventa e seis centavos);
b) encargos:
-taxa de juros: 0,7207% a.m.;
- taxa de risco de crédito: 1,0% do valor de
cada parcela liberada;
c) destinação dos recursos: execução de obras
de drenagem urbana e extensão de redes de águas
pluviais;
d) garantia: quotas-partes do FPM.
e) condições de pagamento:
- do principal: em 180 prestações mensais,
após carência de 3 (três) meses;
- dos juros: exiglveis mensalmente, inclusive
no perlodo de carência.
Art. 3° O prazo máximo para o exerclcio da
presente autorização é de duzentos e setenta dias,
contados a partir de sua publicaçao.
Art. 4° Esta ReSolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de abril de 1997. José Serra, Presidente - Vllson Klelnüblng, Relator - Osmar Dias - Eduardo Supllcy - Lúcio Aicântara - Casildo Maldaner - Ney Suassuna Valmir Campelo - Roberto Requião - Waldeck
Omelas - Francelino Pereira - Esperldlão Amin Adem ir Andrade - Ramez Tebet.

TEXTO APROVADO PELA COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS EM
DECORR~NCIA DAS AL TERAÇÓES PROPOSTAS PELO SENADOR ESPERIDIÃO
AMIN, DEVIDAMENTE ACOLHIDAS. PELO
SENADOR VILSON KLEINOBING, .. RELATOR DA MAT~RIA.
PROJETO DE RESOLUÇÃO NO 56, DE 1997
Autoriza a Prefeitura Municipal de
UberiAndia (MG) a contratar operação de
crédito junto à Caixa Econ6mica Federal,
no valor de R$7.385.936,96 (sete milhões,
trezentos e oitenta e cinco mil, novecentos e trinta e seis reais e noventa e seis
centavos), destinada à execução de
obras de drenagem urbana e extensão de
redes de águas pluviais.
O Senado Federal resolve:
Art 1° É a Prefeitura Municipal de Uber1andia
(MG) autorizada a contratar, nos tennos da Resoluçao n° 69/95, do Senado Federal, operação de crédito junto à Caixa EconOmica Federal, no valor de
R$7.385.936,96 (sete milhões, trezentos e oitenta e
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cinco mil, novecentos e trinta e seis reais e noventa
e seis centavos).
Parágrafo Único. A contratação a que se refere
este artigo fica condicionada à comprovação do
cumprimento do disposto nos incisos VI e VIl do art
29, da Constituição Federal, ou ao oferecimento,
comprovado perante à Caixa Económica Federal,
bem como, à Comissao de Assuntos Económicos do
Senado Federal, pela Prefeitura Municipal de Uberlândia de representação junto ao Ministério Público
Estadual, para que seja investigado o cumprimento
dos citados dispositivos constitucionais.
Art 2° As condições financeiras da operação
sâo'11s seguintes:
a) valor pretendido: R$7.385.936,96 (sete milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, novecentos e
trinta e seis reais e noventa e seis centavos);
b) encargos:
- taxa de juros: 0,7207% a.m.;
- taxa de risco de crédito: 1,0% do valor de
cada parcela liberada;
c) destina~o dos recursos: execução de obras
de drenagem urbana e extensão de redes de águas
pluviais;
d) garantia: quotas-partes do FPM.
e) condições de pagamento:
- do principal: em 180 prestações mensais,
após carência de 3 (três) meses;
- dos juros: exigiveis mensalmente, inclusive
no perlodo de carência.
Art. 3° O prazo máximo para o exercicio da
presente autorização é de duzentos e setenta dias,
contados a partir de sua publicação.
Art. 4" Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de abril de 1997. José Serra, Presidente - Vilson Kleinübing Relator.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
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I - eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos
Vereadores, para mandato de quatro anos, mediante
pleito direto e simultàneo realizado em todo o Pais;
11 --eleiÇão doPrereltõ e do VICe-Prereito até noventa dias antes do ténnino do mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do art 77 no caso
de Municipios com mais de duzentos mil eleitores;
III -posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia
1" de janeiro do ano subseqOente ao da eleição;
IV - número de Vereadores proporcional à população do Mun~pio observados os seguintes limites:
a) miníma de nove e máximo de vinte e um nos
Municlpios de até um milhão de habitantes;
b) miníma de trinta e três e máximo de quarenta e um nos Municipios de mais de um milhão e menos de cinco milhões de habitantes;
c) miníma de quarenta e dois e máximo de cinqOenta e cinco nos Municipios de mais de cinco milhões de habitantes;
V - remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito
e dos Vereadores fixada pela Câmara Municipal em
cada legislatura, para a subseqOente, observado o
que dispõem os arts. 37, XI, 150, 11, 153, III, e 153, §

2", I;
VI - a remuneração dos Vereadores corresponderá a, no máximo, setenta e cinco por cento daquela estabelecida, em espécie, para os Deputados
Estaduais, ressalvado o que dispõe o art 37, XI;
VIl - o total da despesa com a remuneração
dos Vereadores nao poderá ultrapassar o montante
de cinco por cento da receita do Municlpio;
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhaes}
-A proposição ficará perante a Mesa, durante cin•::o

dias úteis, a fim de receber emendas, nos tennos do
art 235, 11, f, do Regimento Interno, combinado com
o art. 4" da Resolução n• 37, de 1995, do Senado
Federal.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhaes)
-Sobre a mesa, requerimento que será rido pelo Sr. 1°
Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.
É lido o seguinte:

Constituição Federal

REQUERIMENTO N" 300, DE 1997

Art. 29. O Municlpio reger-se-á por lei orgànica,
votada em dois turnos, com o interstlcio mlnimo de
dez dias, e aprovada por dois terços dos membros
da Càmara Municipal, que a promulgará, atendidos
os principias estabelecidos nesta Constituição, na
Constituição do respectivo Estado e os seguintes
preceitos:

Benhor Presidente,
Nos temos do art. 218, alinea c do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro a inserção em
ata de voto de pesar pela morte do Deputado Federal Eduardo Mascarenhas, ocorrida no dia de ontem
29 de abril do corrente.
Requeiro ainda, que sejam enviadas à familias
_manifestações oficiais de pesar desta Casa.
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Sala das Sessões, 30 de abril de 1997. -. Guilherme Palmeira -Senador.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Os Srs. Senadores, se quiserem, poder~o encaminhar a votação do requerimento.
O Sr. Lúcio Alcântara - Sr. Presidente, peço a
palavra para encaminhar a vota~o.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-V. Ex" tem a palavra.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para
encaminhar a votação. Sem revi~o do orador.) - $r.
Presidente, gostaria apenas de lamentar a perda do
Deputado Eduardo Mascarenhas.
Era companheiro nosso, Deputado Federal
pelo Rio de Janeiro. homem preparado, médico, psicanalista. Exerceu grande milit~ncia no sentido de
divulgar a psicanálise, de torná-la acesslvel a todos,
utilizando os meios de comunica~o. como a televis~o e o rádio, para que as pessoas pudessem alcançar melhores condições de vida, superando suas deficiências, suas ansiedades, suas angústias. Prestou, portanto, grande serviço à sociedade. Engajouse no combate ao alcoolismo, cujas causas analisou, tentando contribuir para que muitas pessoas se
libertassem desse vicio.
Como Deputado Federal foi extremamente
atuante, tanto dentro do Partido, no sentido de dinamizar a vida partidária, como também comprometendo-se de maneira muito determinada, militante mesmo, com a tramita~o das reformas e das propostas
do Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Fica, portanto, aqui o nosso registro, que n~o é
apenas meu, mas da Bancada do PSDB no Senado
·e creio que de todos os Senadores, os que estao
presentes e os que n~o estao, porque se trata de
Parlamentar que dignificou seu mandato e teve atua~o bastante expressiva na Casa. Não fora a doença que o acometeu, teria exercido a liderança do
PSDB na C~mara dos Deputados, o que diz bem do
seu valor e do seu compromisso partidário.
Por isso, encaminho favoravelmente o requerimento do Senador Guilherme Palmeira, que, assim
agindo, creio, interpretou o sentimento de todos nós.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votaç:OO.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-V. Ex" tem a palavra, para encaminhar a votação.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT-SP.
Para encaminhar a vota~o. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, gostaria também de ex1ernar o
sentimento de pesar do Partido dos Trabalhadores,
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num sinal de respeito ao PSDB e ao Deputado
Eduardo Mascarenhas, que, conforllie salientou o
Senador Lúcio Al~ntara, teve papel muito importante em certo momento na história brasileira, inclusive
na psicanálise.
· Ao lado de-Hélio Pelleignrio, E:duardo Mascarenhas contestou diversas diretrizes do ln~tituto de
Psicanálise, ao qual ambos pertenciam, tomando
uma diretriz que inclusive tomou seus nomes conhe-ciâos -nacionalrrieiíre-aqueia-época;-em ·runÇão de
uma postura inovadora, criativa.
No campo da psicanálise, S. Ex" teve um papel
muito importante. E graças à maneira como se comunicava, tratando dos mais -diferenfes temas- aa
vida nacional, acabou vindo para a vida politica,
onde deu importante contribui~o.
Em alguns momentos, nós do Pi divergimos
dos votos ou das~palavras de Eduardo Mascarenhas, mas certamente aqui no Congresso Nacional.
a sua voz sempre representou uma luz importante.
S. Ex" certamente muito contribuiu para o debate
das idéias sempre em defesa do interesse público.
Os nossos sentimentos, portanto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Se o Senador Eduardo Suplicy n~o se opuser, porque
eu havia prometido a palavra a S. Ex", a Mesa estimaria suspender a sessão, em homenagem ao Deputado Eduardo Mascarenhas, cumprindo indusive
uma praxe regimental, porque ele estava em exercicio. Como Deputado, sempre se salientou pelas
suas posições, médico psicanalista de muito mérito,
homem de muito valor, grande orador, que realmente se projetou na vida pública nacional.
Agora, evidentemente, desaparecido, merece
uma homenagem do Congresso Nàcional como um
todo, já que ontem, as 21h, a Câmara dos Deputados suspendey a sessão em virtude de seu falecimento.
·
Eu gostaria de homenageá-lo, suspendendo a
sessão do Senado, com a aquiescência da Bancada
do Partido dos Trabalhadores, em particular do Senador Eduardo Suplicy, que falou pelo Senado,
como o Senador Lúcio Alcântara, prestando, assim,
uma homenagem póstuma a esse grande representante do povo fluminense na Câmara Federal.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Estou de pleno
acordo com a homenagem, ·Sr. Presidente. Apenas
requeiro que também seja registrada na sessão de
hoje, dada a sua importância para a vida nacional, a
decisão do Juiz Vice-Presidente no exercicio da Presidência do Tribunal Regional Federal da 3" Região,
Jorge Scartezzini, qu.e acolheu a decisão do Juiz Fe-
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dera! da 6" Vara Federal de Sãó ·p-auto, que havia
concedido liminar diante da ação popular proposta
pelo jurista Celso AntOnio Bandeira de Mello e outros, relativamente ao leilão da Vale do Rio Doce.
Eu gostaria que esse documento ficasse registrado, dada a sua importância. Mas estou de pleno
acordo com a decisão que V. Ex" propõe ao Senado
Federal, em homenagem à memória do Deputado
Eduardo Mascarenhas.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR EDUARDO SUPUCY EM SEU
PRONUNCIAMENTO:
PODER JUDICIÁRIO

Interessados: Celso AntOnio Bandeira de Mello
Trata-se de pedido de suspensão da lltllinar concedida
pelo M.M. Juiz Federal Dr. João Batista Gonçalves, da 6° Vara
Federal de São Paulo, nos autos da Ação Popular n• 97.00114627 proposta contra ato perpetrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento EconOmico e Social - BNDES, consistente na alienação,
em prheira etapa, de 40% a 45% das ações da Companhia Vale
do Rio Doce, que será efetuada mediante o leilão marcado para o
dia 29 de abril pf., nos termos do edital n• PND-A-1197-CVRD, publicado no Diário Oficial da União do dia 6 de março p.p.

Sustentam os requerentes que a liminar sustandÇ) a

re~l~

zação do leilão acarretará lesão ao interesse. á ordem e à ecqnct
o desprestigio do Plano Nacional de

Oesestatização - PND, com reflexos diretos no interesse pela
compra das ações, cau.:;ando a diminuiçao do seu valor e prejud~
cando o êxito de um dos ma_is importantes programas para a recuperação da economia do Pais, bem como porque as despesas

com a manutenção da empresa em situação competitiva no mer-

a necessidade de reinvestir lucros_ o que
o investimento governamental nas áreas mais care:n-

cado exterior implicaria

tes de benefícios soc1ais.

No tocante a alegação de que a publicidade de leilão não
se realizou de acordo com as disposições da lei n' 8.031, de 124-90, com as aneraçOes introduzidas pela Medida Provisória n•
1481, de 14-2-98. alegam os regu~r!lot~s. q~~. a_9__c:cl!'lr-'~"()_QQ._
afinnado pelos autores da ação popular, as publicações foram fe>
tas em periódicos de circulação nacional. no Jornal do Comércio e
na Gazeta Mercantil, os quais são encontrados em bancas das
Asseveram, por fim. que a paralisação do programa de desestatizaçào acarretará lesão à ordem económica, __ destacanc;to
_pf!_vé_l_tj:z:ª~_o_.

É cediço que no juizo de suspensão de segurança, seja de
liminar ou de sentença, avalia-se tão somente a possibilidade de
grave lesão à ordem, à saúde, segurança ou à economia pública,
em desobediência de cumprimento da ordem concedida. Cuida-

em~

No caso vertente, em face dos argumentos desenvolvidos
na petíção inicial, em tese, a suspensão do leilão poderá acanretarlesão à economia pública, o que penn~e a apreciação do presente pedido.
Preliminarmente, cabe anotar que é desnecessário perqu>
rir sobre a legitimidade do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econõmico e Social na qualidade de gestor do FND, uma vez que
a União também figura como requerente da presente suspensão.
De qualquer sorte da jurisprudência tem reconhecido legitimidade
a empresa pública quando a medida se relaciona com sua área
de atuação.
Outrossim, no concernente a eventual irregularidade que
possa macular a decisão que detenninou a distribuição por dependência deve atacada pelas vias próprias, não podendo ser
-aferida nos estritos limites desta suspensão de liminar que cukia
-tão somente de verificar, como já se afinnou, a ocorrência das hipóteses legalmente previstas de lesão à ordem, economia, saüde

e segurança públicas.
Sustenta o despacho concessivo da liminar que

"Com

conforme

efe~o.

está evidente a plausibilidade do

d~

rerto Conforme expuseram os autores em doutas considerações alicerçadas em farta prova documental, o
"editar nao fOi puBllCadO -emjorriifiSCie grande circulação
naciOrlãl~maS em- apenas c:H>lS~-de---'--reduzidas tiragens,

-seria o que um âêles é dirigido a publico especifico (Ga-zela ·Miircanlíl):-<lijLie-ãlrontaoart: 12: da Medida Provisória

e ater de ·regência. Ademais, o certame contém

vícios de avaliação e está se transmitindo a exploração

êie-mffiãnoS:CuJÕ ·valõ( e- extensão são ignorada!: .J..ssaz grave é a alegada fana de justificação circunstância
bastante para anular todo o certame." (grifo do original)
A~guf!lenta,

principais capitais do Pais e em outras cidades.

ª

Em breve slntese, é relatório. Decido.

necessária a análise mais aprofundada do fumus bonl juris.

Desenvolvimento Económico e Social
Advogados: Rubens Lazarini
Requerido: Juizo Federal da s• Vara Federal de São Paulo _

que os recursos a serem apt!Qos com__

s•

Paulo, apensada que está à de n• 97.0011462-7.

favor da coisa pUblica, apenas o periculum in mora, nao sendo

Requerentes : União Federal e Banco Nacional de

prejudicaria

tão, com extensão dos seus efeitos à Ação Popular n•
Vara Federal de São
97.0008843-0, em andamento na mesma

ses públicos a serem atingidos, militando, por conseqüência,

Suspensllo da Segurança n• 97.03.24356-8

s~gnlficar'l

(cinqoenta por cento) para financiamentos a serem concedidos a empreendimentos privados.
Assim requerem a suspensão da decisão liminar em ques-

se. portanto, de um provimento de urgência em favor dos inte"'ll"'"

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3" REGIAO

mia pUblica, pois

orientação amplamente divulgada, serão destinados, 50% (cin-

qüenta por cento) para abatimento da divida pública, e 50%

ainda, o protator da decisão que há risco de

perecimento de direito uma vez: que, se realizado o leilão. deste
fato poderá decorrer incalculáveis e irreversiveis prejuízos ao património da Nação. Por entender presentes os requisitos legais
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concedeu a liminar pam .:.ustar o leil.3o para a vefída-das açõe:;; dd
Companhia Vale do Rio Doce.
A legislação aplicável à matéria, MP 1481-46/14-2-97, no

artigo 12 estabelece. entre outros requisitos, a necessidade de
ampla divulgação das informações necessárias para salvaguarda
do conhecimento público das condições em que será processada
a alienação do controle acionário. Com a perfunctoriedade, fnsíta
ao exame efetivado por ocasião da liminar, verifica-se que restou
desatendida tal determinação, na medida em que a divulgação se
deu em periódicos de circulação, não só reduzida, mas direcJooada a um público especifico.
Sob a aparênCia ao comando legal, desatendeu-se ao fim
por ele previsto.
Também impõe-se a divulgação para a coletividade dos
motrvos que ensejaram a privatização para que possa ser aferida
a subsunção dos fatos concretos aos motivos escolhidos pelo adminiStrador para justificar tal conduta.
Embora argumentem os requerentes ter a ação popular caráter preventivo e inocorrer lesão ao património público, razão não
lhes assiste, pois a alienação é lesiva na medida em qu.e_a Companhia Vale do Rio Doce opera em áreas estratégicas e de inte-

resse nacíonal.
Nilo se comprovou, de outro lado, sob o enfoque econOmf.
co, a premência na venda do controle acionário da empresa, já
que ni!o foram fornecidos elementos para justificar tal alienação
como determina o texto legal.
Carece de legalidade nesta primeira análise do tema, a
transferência de exploração de recursos de valores indefinidos, na
medida em que n!io se pode aferir seus exalas limites, dado que
as áreas ainda n!io foram inteiramente exploradas. As garantias

ofertadas a este titulo são insufidentes para amparar o interesse
da União e, em conseqOência, de toda a coletividade.
O regime jurfdico administrativo define a atuação administrativa informando-a de principias, alguns constitucionalmente fi.
xados, necessários para a consecução do bem comum. Ora, a le>
tura, ainda que superficial, do edital, revela a ofensa grave a princfpios que caracterizam a função administrativa, tais como a da
legalidade e o da isonomia, além de apresentar nftidos indícios de
desvio de poder.
Se lesão há, é aquela decorrente da manutenção da venda
das ações da Companhia Vale do Rio Doce, pois a alienação uma
vez efetivada poderá acarretar lesi!o irrecuperável ao patrimOnio
público. O Juizo do primeiro grau acertadamente reconheceu a presença dos requisdos legais para a colher liminarmente o pedido.
Nesta instância, contudo, ni!o se vislumbram os pressupostos que pudessem ensejar a suspens!io da liminar, raz!io pela
qual Indefiro o presente pedido.
São Paulo, 28 de abril de 1997. -Jorge Scartezzini-Juiz
Vice-Presidente, no Exencicio da Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-V. Exa será atendido, na forma do Regimento.

•

A sessão será encerrada em homenagem ao
Deputado Eduaroo -Mascarenhas.
Será feita a devida comunicação á famflia de
S. Ex• e à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Os Srs. Senadores Romeu Tuma, Mauro Miranda,
Lúcio Alcântara, 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, Sr"s e Srs. Senadores, subo hoje a esta tribuna
para defender o Projeto de Lei da Câmara dos Deputados de número 71 de 1996, que autoriza a instituição do Plano de Incentivo à Aposentadoria Programada Individual e a criação dos Fundos de Aposentadoria Individual - FAPI. Fui, na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania desta Casa dos
Estados, o Relator desse Projeto, fato que me proporcionou a oportUnidade de estudá-lo cuidadosamente e avaliá-lo quanto a sua constitucionalidade e
mérito. Trata-se, pude concluir, de iniciativa da maior
relevância, sobretudo neste tempo em que repensamos todo o nosso sistema previdenciário notoriamente injusto e falido.
O desmoronamento da Previdência oficial se
deve a diversos fatores, como sabemos: desvio de
recursos pela corrupção administrativa, desequilfbrio
entre receitas e beneficias - provocado pela progressiva deterioração da relação entre o número de
contribuintes e de beneficias, fato agravado ultimamente pelo desemprego causado pela reestruturação e pela modernização das empresas e do próprio
Estado. A injustiça, como também o sabemos, é flagrante na desigualdade do tratamento recebido pelos trabalhadores quando chega a hora de receber
seus beneficias, dependendo se é oriundo do setor
público ou de setor privado e dependendo de que
classe social provém.
Uma das causas dos problemas de nosso sistema previdenciário público reside em suas caracterlsticas de unicidade e compulsoriedade. Esse modelo estatista e paternalista não corresponde mais
- - às--exigências-de -uma-economia-que ·se moderniza a
cada dia e de urna_sociedade que se liberta. aos
poucos, do dirigismo do Estado. A nova configuração da economia brasileira exige a adoção de mode-los alternativos, mais flexlveis e mais capacitados a
atender às diferentes demandas por parte dos diversos setores da população.
Os Fapi vêm justamente atender a essa demanda social. Ao possibilitar o ingresso de trabalha-
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dores autonomos, de profissionais liberais e de pequenos e microempresários em um sistema voluntário de previdência, além de tomar disponfvel a todos
os trabalhadores um programa de aposentadoria
complementar, o Programa de Incentivo á Aposentadoria Programada Individual, por um lado, democratiza o acesso dos cidadãos á inatividade remunerada após uma vida de trabalho; por outro lado, faculta
a todo trabalhador e empresário o planejamento da
renda que auferirá após sua retirada da atividade remunerada, por permitir a diferenciação das contribuições.
Na Exposição de Motivos do Ministério da Fazenda, o Ministro Pedro Malan explica os dois objetivos básicos da instituição desse Programa: o estfmulo à aposentadoria complementar voluntária dos
trabalhadores e a criação de canais alternativos de
poupança de longo prazo, capazes de promover a
expansão da capacidade produtiva e a geração de
novos investimentos, sem pressões inflacionárias.
O Ministro também define, no documento citado, os requisitos de um sistema padrão de previdê'ncia para uma sociedade modema, que deve se basear em três subsistemas: pnmeiro. uma previdência
social, pública, universal, obrigatória, sob regime financeiro de repartição; segundo, uma previdência
complementar facultativa, de· iniciativa do setor privado, sob o regime de capitalização, desenvolvida
por meio de fundos de pensão e de seguradoras;
terceiro, uma previdência constituída pela poupança
individual do trabalhador.
Essa terceira perna do tripé proposta pelo Ministro Malan só poderá se firmar a partir da compreensão, por parte de todo trabalhador brasileiro,
do significado profundo da conservação do valor da
moeda e do conseqüente papel da poupança na garantia da renda futura - processo que, felizmente,
está em curso em nossa sociedade.
Com relação à segunda perna daquele tripé, o
Plano de Incentivos à Aposentadoria Programada Individual vem suprir a falta histórica de uma previdência complementar facultativa, possibilitando que entidades fechadas ou abertas possam operar sistemas
voluntários de previdência.
O Projeto, como declaro em meu Parecer, delineia para essa segunda perna do tripé um sistema
bem estruturado e atraente, que aborda adequadamente todos os aspectos essenciais para conferir
solidez e credibilicade aos fundos de aposentadoria
a serern instituídos, assim estimulando á adesão de
empregados e empregadores. Para isso, esses fundos serão devidamente incenti'@dO"> pelo tratamento
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fiscal priVilegiado e fiscalizados pelo Banco Central BACEN e pela Superintendência de Seguros Privados -SUSEP.
O Projeto tem ainda o mérito de propiciar liberdade de opção, tanto ao oferecer a cada potencial
segurado a alternativa entre adotá-lo ou não, quanto
ao promover a competição entre os fundos das diversas instituições bancárias ou seguradoras que
colocarem no mercado seu produto da linha Fapi.
Apresenta também a vantagem de facultar aos participantes a possibilidade de transferir seus fundos de
.uma instituição para outra que ofereça mais rendimentos ou melhor administração de recursos sob
sua responsabiliqade. Notem, Senhoras e Senhores
Senadores, que nao escapou à previsão dos elaboradores do Projetq a possibilidade de autorizar o resgate antecipado, parcial ou total. Foram explicitados
os casos que o permitem e o tratamento tributário
especifico para esse-tipo de operações.
Assim, pela clara constitucionalidade e pelo
mérito indiscutfvel do Projeto, elaborei o Parecer favorável que foi aprovado pela Comissão e venho
apresentar aqui a todos os meus Pares para que
considerem a oportunidade de sua discussão e
aprovação por este plenário.
Muito obrigado.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB - GO) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, são cada vez
mais sensíveis os sinais de pujança econOmica do
Estado de Goiás, e os tatos estão af para confirmar
essa realidade. Os númerOs mais recentes, que acabam de ser divulgados !;>ela -seeretaria de Planejamento do Estado, são reveladores da tendência ascendente dos diversos setores de produção, liderados pela agropecuária. Entrtt 1986 e 1995, Goiás
acumulou um índice de crescimento de 49,82 por
cento. enquanto a taxa brasileira ficou no patamar
1:1e::25,7'9 por cento. Essa caminhada segura em busca de uma firme posição de destaque no conjunto da
_ e.cQnorni<~ bra.sil~irª_responde ao esforço que tem
sido feito nos últimos anos, principalmente na área
da industrialização.
. . Aquela atitude conformista de décadas passadas foi superada por uma dinâmica sustentada por
novos processos tecnológicos e pela profissionalização no setor UJI'al;-pela força dos incentivos na indústria e por l)ma -ª_tiyª expansãodeJQdas a_s_ áreas
de serviço. Temos a_ sorte de ver que o _Estado de
Goiás vem conduzindo com sabedoria a força de
seus investimento~_ ~yi_taQdo .3 .Y~rt.icalizaçã_g nas cidades mais importantes. Ç_raças _a isso, Goiánia _tem
sido reconhecida nacionalmente como a cidade que
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ostenta os melhores nfveis de qualidade de vida do
pais. Não temos megalópoles, mas também não temos cidades absolutamente pobres. A nossa paisagem social é uniforme, e a quase totalidade dos municlpios tem vida própria. A exceção fica com o chamado "entorno" de Brasflia, .uma periferia de pobreza
que não tem merecido a devida atenção do Governo
Federal.
O fato indiscutrvel é que temos sabido caminhar com as nossas próprias pernas. Temos uma
tradição de recusa a politicas paternalistas, mas
essa independência não significa abrir mão da luta
pelas igualdades de tratamento federativo. Nesse
sentido, a bancada goiana nesta Casa, com a ilustre
presenç3 dos senadores lris Rezende e Onofre Quinan, tem sido exemplarmente solidária na defesa de
uma politica nacional de infra-estrutura mais adequada para o desenvolvimento do Centro-Oeste. Fizemos e estamos fazendo a nossa parte, como mostram os novos números revelados pelo governo do
Estado, mas a comunicação com os grandes centros
consumidores e com os terminais de exportação é
responsabilidade da União. Agora, a nossa luta se
concentra na duplicação da rodovia que liga Goiãnia
a São Paulo, nas cerrações do corredor Centro-Leste e na construção da ferrovia Norte-Sul.
Com terras fartas e férteis, água abundante,
clima favorável e topografia invejável, a agropecuária goiana é a nossa grande realidade e a nossa
maior esperança. Há poucos dias, registrei desta Tribuna que alcançamos, em menos de três anos,
grandes avanços na produção estadual de leite e
derivados, atingindo a posição honrosa de segundo
maior produtor nacional. E o mais importante é que
em Goiás as respostas aos investimentos sao rápidas e consistentes. Em 1995, por força do novo perfil profissional perseguido pela atividade agropecuária, tivemos um crescimento excepcional de 7,13 por
cento. A conquista de novas frOnteiras no plantio de
algodão garantiu um crescimento de 54 por cento, e
graças a isso Goiás já está atraindo industrias têxteis de grande tradição em outras regiões do Pais.
Os números que trago ao conhecimento deste
Plenário são apenas um retrato parcial dos novos
tempos de um Estado onde até a continuidade administrativa tem sido elemento favorável de desenvolvimento. Mantendo a tradição de bons Governos, Maguita Vilela tem sido incansável no esforço para dar
a Goiás a dimensão de grandeza correspondente
aos seus grandes potenciais. É uma trajetória de
progresso que começou com o primeiro Governo de
lris Rezende, quando foi implantado intensivo pro-
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CE!sso de industrialização, seguido pela implantação
de exten5a-malha.vlânã.que c<itire toaas as regiões
do Estado.
Com a saturação da es.trutura industrial do
Centro-Sul, os crescentes nlveis de exclusão social
nas áreas mais desenvolvidas, e a atual crilie de
emprego que penaliza toda a sociedade, Goiás é um
território especial de oportunidades. Ainda· estamos
distantes do sonho de Estado rico, é verdade, mas
estamos no caminho certo. É hora de romper os preconceitos federais contra os Estados emergentes,
como Goiás, que podem fazer muito mais pelo Pais
do que as unidades federativas que já deram o que
tinham de dar, começando o processo fatalista da
decadência. E nunca é demais insistir que o Presidente Fernando Henrique Cardoso e os Ministros da
área econOmica devem convencer-se definitivamente de que este é um fato, e de que as politicas oficiais devem ser orientadas de acordo com essa convicção.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
obrigado.
..
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Senadores, desde algum
tempo existem rumos de arbitrariedades, corrupção,
tráfico de influência, enfim, tudo o que é contrário à
missão do policial, na. estrutura da Segurança Pública no Estado do Ceará.
A tradição, não s6 no meu estado e no Pais,
tem sido aquela da adoção de medidas pontuais,
pois por se tratar de um setor estratégico, não é fácil
coletar evidências, existindo preocupações de evitar
a desmoralização da f!>rça policial.
O Governador do Ceará decidiu quebrar esta
tradição, dando uma resposta efetiva às inquietações da sociedade, resolveu, com coragem e seriedade, tentar alcançar as rarzes do mal. TaSSQ Jereissati não titubeou em agir e designou uma com~o especial, composta de representantes d.o Governo e
da sociedade, contando com membros do Ministério
Público, OAB e policias Civil e Militar, dando novos
rumos às questões que envolvem segurança pública.
A sociedade cearense, depois de ter conhecimento do relatório, sentiu que este documento honra
a Comissão Especial no sentido de que tentou adentrar circulas até então inalcançãveis de poder dentro
da organização policial, com vistas a um saneamento profundo, tal corno exigido pela cidadania.
No relatório são apontados cerca de quatro dezenas de acusados, alguns dos quais pertencentes
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Medidas cabiveis já foram definidas pelo governador Tasso Jereissati, ou estão sendo articulaDezesseis policiais civis (oito delegados, oito
das. A criação de uma Ouvidoria Estadual e de um
inve:;uyadmes e comissários, além de um grupo
Conselho Estadual de Direitos Humanos a ela vinculado, como instrumentos postos á disposição do cicujo número ainda não foi revelado, tiveram a quebra do sigilo bancário requerida pela Comissão Esdadão para se proteger dos desmandos do Estado:
pecial. Esse é outro mecanismo que a Comissão
assim como a instituição de uma Corregedoria única
adotará para investigar possiveis enriquecimentos
para conduzir as investigações nas duas policias ilfcitos das pessoas envolvidas com as denúncias
Civil e Militar -. sob a coordenação do Ministério Público, são providências da mais alta relevância. O
feitas inicialmente.
mesmo pode se dizer da criação de uma Secretaria
A quebra de sigilo será solicitada ao Banco
de Segurança e Cidadania que unificará em suas
Central, que deverá fazer o rastreamento de contas
mãos os comandos da Policia Civil, da Policia Militar
em toda a rede bancária cearense, vasculflando
e
do Corpo de Bombeiros, põndo-se à atual dualidaqualquer banco onde algum dos nomes citado~ tede
de mando, um dos grandes fatores responsáveis
nha sido cadastrado. Serão levantados dados banpela desarticulação da ação policial, pela dispersão
cários dos últimos 10 anos. Os extratos de contas.
de forças e pela luta intestina entre as duas corporados pais e esposas dos policiais envolvidos também
ções.
Seria talvez - esperamos nós - uma espécie
deverão ser investigados.
de transição, até que se estabeleça um único orgaA Comissão já recebeu informações das 4" e
nismo policial, de natureza civil (uma parte daquela
5• Zonas Cartonais de Fortaleza sobre o patrimõnio
fardada - policiamento ostensivo - e a outra cientifiimobiliário dos mesmos 16 policiais, que terãO os- si~
ca e judiciária, dispensada do fardamento).
gilos bancários quebrados. O pedido de registro de
Dia 22 de abril p. passado, tomou posse como
imóveis (terrenos e casas) foi feito a todas as Zonas
.
Secretário
de Segurança do Ceará, o General-de-DiCartonais de Fortaleza.
visão Cândido Vargas de Freitas, que ficará rt!sponNa verdade, o que se esperava mesmo, eram
sável pela Policia Militar, Corpo de Bombeiros, Coros resultados. E eles estão chegando. Assiste-se a
regedoria e a própria Secretaria de Segurança Públium verdadeiro desmascaramento do que acontecia
ca. Tem 47 anos de exército e seu último posto foi
nas hostes policiais. Havia muita desorganização e
no Comando da s• Região Militar, em Salvador, no
conivência, segundo a Comissão.
qual esteve até poucos dias atrás.
Quanto aos possiveis implicados, serão agora
Além das emendas constitucionais anunciadas,
indicados pela justiça. Talvez seja uma operação
o Governo prepara uma série de medidas. Segundo
· mais demorada, mas igualmente necessária. Estes
informações, a estratégia é ir apontando as medidas
homens cometeram duplo crime. Primeiro, praticaaos poucos, para dar tempo ao Governo para novas
ram delitos. Segundo, neglicenciaram na função
avaliações. Boa parte destas medidas teriam sido
deelgada pelo povo. Devem ser punidos exemplarsugeridas no relatório da Comissão, mas já estão
mente.
sendo estudadas pelo governador Tasso.Jereissati,
Mas não basta limpar a área. As propostas que
desde o inicio da Comissão Especial, que mostrou
agora surgem, serão o inicio de toda uma reelaboraas fragilidades do sistema de segurança do Estado.
ção do aparelho policial entre nós.
Entre as medidas, três -são consideradas "funNão se trata de apenas remendar buracos. O
damentais". A primeira diz respeito às corregedorias.
tecido está engraçado. Tem que recriá-lo em outras
Atualmente existem duas corregedorias, uma para a
perspectivas. O Governador resolveu dar um basta à
Policia Civil, outra para a Militar. Elas são dirigidas
cultura do "caso isolado", tomando medidas estrutupor membros da Corporação - um delegado na Polirais.
cia Civil e um_oficiaJ "ª-Militar. Pe@smudanças estu...,.._.. .
dadas pelo Governo, a Corregedoria seria única para
Uma mensagem governamental proporá modias duas policias e vinculadas ao Ministério Público. A
ficações na Constituição estadual, de modo a dar
criação da supersecretaria facilita essa mudança, já
instrumentos mais ágeis à Procuradoria Geral do Esque as policias passam a ter comando único.
tado para o andamento dos processos. A lentidão
atual é responsável pelo acúnulo de processos naA segunda medida do Governo atingiria as
quela instituição e o conseqüente emperramento da
academias órgãos responsáveis pela preparação
-dos policiais -. consideradas "ineficientes". As acajustiça.
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demias passariam a ter um destaque, com autonomias financeira e administrativa. Existe ta-móém a-op~o de criação de convênios com as universidades. As mudanças teriam reflexos diretos na seleção
e preparação de novos policiais.
A mudança maior deve acontecer nos estatutos. Os critérios de avaliação de promoção, uma
maior hierarquia na Policia Civil, maior celeridade na
tramitação dos processos administrativos disciplinares são algumas das mudanças estudadas nos dois
estatutos.
lniciativas não menos importantes dizem respeito à modifica~o dos estatutos de ambas as corporações, assim como a institui~o de um novo estatuto para as Academias Policiais, ligando-as, provavelmente, à estrutura da Universidade Estadual do
Ceará. Essa providência serviria para dar uma forma~o menos corporativa aos policiais, inserindo-se
numa cultura de cidadania.
O Governo estadual também vai se pronunciar
a respeito da restrutura~o do Instituto Médico Legal
e do Instituto de Criminalistica, vinculando-os à Secretaria de Ciência e Tecnologia, tal como é reclamado pela sociedade, pois em suas próprias caracteristicas, não devem ficar subordinados à área de
segurança pública.
A socieda1e estará atenta ao desenvolvimento
desse processo, apoiando o aprofundamento das investigações ora em andamento, e aguardando a institucionalização de sua participação, através do Conselho Estadual de Segurança Pública.
Como afirma o antropólogo AntOnio Mourãó
Cavalcante, que tem sido um observador e critico
das ações do Governo Estadual, "nessa hora em
que estouram tantas tragédias, crimes denúncias
contra as policias de todo o pais, essa corajosa atitude do Governador Tasso pode nos colocar na vanguarda. O Ceará tem chances de se tomar, rápido,
um exemplo para o Brasil. Uma policia a serviço da
sociedade. Subordinada aos interesses sociais. Voltada para o compromisso de garantir a segurança de
todos. Sr. Governador, parabéns. Como cearense,
orgulho-me de sua determinação".
É esse o sentimento de todos os cearenses.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bloco- PT/RJ)
- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, após muitos meses de debate, creio que vai ficando cada vez
mais claro - tranquilamente claro - que a privatiza~o da Companhia Vale do Rio Doce não irá servir
aos melhores interesses do Brasil. Igualmente, tor-
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na-se mais e mais nltido que sérias dúvidas legais
·envolvem a \Lel:fâjj âe~$a empresa-:-Venda que o Govemo quer promover segundo seus próprios critérios, sem passar pelo Congresso.
Não estqo1os falando de uma estatal qualquer,
mas da Vãré do Rio Doce, um gigantesco e complexo conglomerado de empresas e atividades; uma
empresa com cinquenta e três anos de existência, a
maior multinacional brasileira, marcada claramente
pelo sucesso empresarial em toda a extensão de
s_ua_ação, no passado, no presente e em suas perspectivas futuras.
Falamos da Vale, maior empresa de minério de
ferro do mundo, que opera notáveis sistemas integrados de mina-ferrovia-porto-navega~o transoceãnica; companhia ramificada por quatorze empresas
controladas e vinte e nove coligadas, empenhadas
em atividades industriais e de minera~o diversifica·da,· em-n-ove--diferentes Estados da Federa~o; empresa detentora de reservas minerais incornensuráveis, já comprovadas e em constante expansão.
A Vale atua, com eficiência e excelentes resultados, em setores estratégicos para o Pais, promovendo o desenvolvimento nacional. Ela é ativa na
minera~o. no transporte regional, na produção de
alumfnio, na produ~o de celulose, na siderurgia, na
produ~o de ouro.
Há décadas, a Vale vem investindo seus lucros
criteriosamente, e alguns de seus investimentos tornaram-se marcos do desenvolvimento brasileiro: o
Porto de Tubarão, com suas Usinas de Pelotização
e Concentração, e, posteriormente, sua expansão; a
duplicaçaõ da ferrovia Vitória - Minas; o Projeto Carajás; a ferrovia Carajás - São luis; a participação
em siderúrgicas, fábricas de celusose e projetas de
reflorestamento; as parcerias com sócios privados,
nacionai!Hl·pstrangeiros.
Essa~êxpansão da Vale foi feita, repita-se, com
seus próprios lucros, sem necessitar de injeções de
recursos do Tesouro. Agora, voltada ao futuro, a
Vale está engajada, com o mesmo espirita, em projetos como o de Caufim, no Pará; a duplicação da
Cenibra, em Minas; a Celma, no Maranhão; a usina
hidrelétrica de lgarapava, em Minas; e o grande projeto Saloba, de cobre, ouro e prata, na área de Cqrajás.
Senhcr Presidente, as duas razOes que, em
principio, justificam a venda de uma empresa estatal, segundo o próprio Governo, seriam: uma, quando a empresa não consegue gerar recursos para investir na própria modernização, o que constituiria
motivo para convocar o capital privado a fazê-lo; ou-
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tra, quando· a empresa não dá retomo lucrativo ao
A Ululo de argumentação, fechemos os olhos
património que lhe foi entregue pela Nação.
ao patrimOnío industrial e à história da Vale do Rio
Doce. Fechemos os olhos, por um momento, tamNo caso da Vale do Rio Doce, essas duas condibém, á questão muito nebulosa de venderem-se poções para a venda não ocorrem. A Vale é lucrativa,
tenciais minerais indefinidos. Vamos raciocinar nos
gera oitocentos milhões de dólares de caixa, anualtermos do próprio Governo, que diz que os negócios
mente. E, com esses recursos e com o crédito de que
minerais conduzidos pela Vale não devem, no mungoza junto à banca intemacioilàl, a Vale investe, moddo de economia globalizante, ser considerados de
erniza-se, sem precisar recorrer aos cofres públicos.
importancia estratégica.
Uma das grandes iniéri-ogações que pairam
Ora, se a nova economia mundial obriga o Brasobre a venda da Vale diz· respeito à questao de
sil, cada vez mais, a concorrer com o resto do munsuas reservas minerais. A empresa detém numerodo, a transacionar com o resto do mundo, o Brasil
sas concessões de lavra; algumas delas abrangentem de ter posições fortes para negociar. Portanto,
do áreas enormes. A área de concessão da Provlnpara isso, é importante que o Brasil tenha em mãos
cia Mineral qe,carajás estende-se por quatrocentos e
uma estatal como a Vale do Rio-Doce. Poderá, dêdoze mil hecfal'es, nos quais a Vale. além de explorar
tendo o controle acionário da Vale, ser mais que um
as jazidas minerais ali existentes;ou que ali venham a
mero espectador nas mesas de negociação internaser descobertas, tem obrigação c;te desenvolver projecionais. Pois a Vale é uma empresa cujos produtos
tas ambientais. Por convênio com o lbarna, essa área
alteram e influenciam a disputa de interesses no
sob responsabilidade ambiental .da Vale, foi estendida
mundo. Ela pode e deve. ser um instrumento de
para cerca de um milhão de hectares. De grandes dipressão a favor do Brasil nesta era de globalização,
mensões, também são a área de lavra de bauxita, que
um instrumento para aumentar a influência do Brasil. É
a Vale explora no rio TrombÉltas ê:orno sócia da MBR
urna questão de cálculo estratégico objetivo, não urna
e que mede sessenta e dois ·inil hectares; e a concessão de lavra de ouro em Almas, no Tocantins, \ questao de nacionalismo ou de estatização. Mas, para
que a Vale ~ esJ;e instrumento estratégico, é precique mede quinze mil hectares.:-:
so
que ela permaneça em mãos do Estado.
Além das concessões. de. lavra, a Vale, por
A venda da Vale destrói essa possibilidade estrameio de sua controlada, a D~eo. detém, na Amatégica. Não podemos concordar com ela sem esclarezônia, cerca de quatrocentos alvarás de autorização
cer muito bem o que o Brasil ganha com essa venda.
de pesquisa, cada um dele& .i:Prrespondendo geralSenhor Presidente. do aspecto estratégico, volmente a uma área de mil a 'cinco mil hectares. Uma
temos nossa atenção ao aspecto legal da proposta
enormidade de potencial de riqueza mineral encerravenda da Vale. Primeiro, vejamos sua inadequação
se nesses quatrocentos alvarás de pesquisa!
no nlvel da lei; a seguir, sua inaceitabilidade no nfvel
A venda dessas reservas minerais, comprovaconstitucional.
das ou potenciais, suscita urna grave dúvida: como
A venda da Vale dá-se sob o amparo da Lei n°
evitar que o Pais seja lesado nesse negócio? Pois o
8.
031,
de 12 de abril de 1990, que define o Programa
comprador privado, obrigatoriamente, só se disporá
Nacional de Desestatização. A Lei relaciona seis objea pagar pelo que existe comprovadamente e que
tivos como justificativos da venda de empresas estapossa ser explorado dentro de prazos e de horizontais à iniciativa privada. Quando examinamos esses
tes de tempo que tenham significado financeiro no
seis objetivos, vemos que nenhum deles se aplica à
presente. É o chamado valor presente, que limita o
venda da Vale, que fica assim sem respaldo legal.
prazo de cálculo a cerca de trinta anos. Acima disso.
Os seis objetivos são:
o comprador é obrigado a oferecer o preço de zero,
1) reordenar a posição estratégica do Estado
mesmo que, quando chegar no futuro a ocasião, o
na economia;
negócio lhe seja muito lucrativo.
2) contribuir para a redução da divida pública;
comprador oferecerá, igualmente. um preço
3) permitir a retomada de investimentos nas
aviltado !?.ela-reserva apenas potencial, pelo que
empresas desestatizadas;
pode ou não existir nas áreas de pesquisa. É natural
4) contribuir para a modernização do parque inque assim o faça. Já o Brasil, como vendedor, estado Pais;
dustrial
rá dando, com essas áreas de pesquisa, muito mais
5) permitir que a Administração Pública conque recebendo, pois é óbvio que o potencial que o
centre seus esforços em atividades que sejam prioricomprador não se permite reconhecer encerra riquedades nacionais;
zas minerais muito COflcretas.
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6) e o fortalecimento do mercado de capitais
pela oferta democratizada de participação acionária.
Ora, Senhor Presidente, é fácil refutar essas
seis razões, uma a uma:
* a Vale, como está, sob qualquer ponto de vista, exerce papel estratégico;· ~"""
* a Vale não é endividada indevidamente, sua
geração interna de recursos está à altura de seus
compromissos financeiros;
* a Vale já vem investindo, intensa, oportuna e
competentemente;
• nenhum comprador eventual poderá dar à Vale
lições de modernização, e seu desempenho positivo é
aferido, dia a dia, na sua atuação internacional;
* a Vale, em suas atividades, atende a altas
prioridades nacionais, tais como desenvolvimento
tecnológico, desenvolvimento regional, geração de
empregos e geração de divisas;
• e, finalmente, as ações da Vale já são, democraticamente, das mais negociadas em bolsa.
Privatizar a Vale não contribuirá para os objetivos previstos na Lei; vendê-la não se coaduna com
a letra e o espirita da Lei n° 8.031. E, se a necessidade do Governo é fazer caixa, há outras saldas,
além da simples venda do controle acionário. O Estado pode manter esse controle e promover uma
modificação na estrutura acionária da empresa-que ·
lhe permita vender ações no montante que pretende
apurar: é de três bilhões de reais o custo dos juros
de apenas um mês de divida interna.
Vimos como a venda proposta da Vale não se
enquadra no nlvel da lei. Quanto ao nlvel constitucional, nos últimos dias tivemos .uma grande lição sobre a questt:lo. Ela nos foi dada pelo Conselho Federal
da Ordem dos Advogados do Brasil, que entrou oom
uma ação direta de inoonstitucionalidade no Supremo
Tribunal Federal, contestando o leilão da Vale do Rio
Doce, marcado para hoje, dia 29 de :.bril. Essa iniciativa foi marcada pela OAB por urna manifestação pública, por uma passeata em Brasllia, apoiada e prestigiada por um grande número de entidades.
A OAB, em sua acão judicial, argumenta que a
proposta de venda da Vale é inconstitucional porque
seria necessária a aprovação de uma lei especifica
pelo Congresso para regulamentar a venda da estatal. Efetivamente, os incisos XIV e XX do artigo 37
da Constituição exigem lei especifica e autorização
legislativa para os casos de criação de empresa pública, de subsidiárias e de participação delas em empresas privadas. Vê-se que a existência de uma empresa estatal federal é regida por lei votada no Congresso. Portanto, a sua extinção como entidade es-
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tatal não se pode dar sem diplomas legais específicos expedidos pelo Legislativo.
Não podemos admitir que o Governo avance
nessa questão ~m que o Congresso a examine,
sem que o Congresso sobre ela se pronuncie.
Senhor Presidente, estamos constatando que,
além do simples bom senso, há fortes razões legais
e estratégicas que recomendam que não se permita
a venda da Vale do Rio Doce. Essa venda tem de
ser repensada; essa venda tem de ser rediscutida;
essa venda tem de ser interrompida; e~sa venda
tem aesersustaaà-ela aeve
paralisada e
dida. O Governo deve dela desistir.

ser

impe-

Muito obrigada.
O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Em homenagem à memória do Deputado Eduardo
Mascarenhas, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designando para a próxima sessão deliberariva
ordinária a seguinte
ORDEM DO DIA

Item único
PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇÃO N° 4, DE 1997
Quinto e últimO dia de discussão, em primeiro
-turno, da Proposta de Emenda à Constituição no 4, de
1997 (n° 1/95, na Gamara dos Deputados), que dá
nova redação ao parágrafo 5° do art. 14, ao caput do
art. 28 ao inciso 11 do art. 29, ao caput do art. 77 e ao
art. 82 da Constituição Federal (reeleição), tendo
Parecer favorável sob n° 127, de 1997, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, com
votos contrários dos Senadores AntOnio Carlos Valadares e Josaphat Marinho, e, em separado, José
Eduardo Outra.
O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessao às 16h47min.)

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
30-4-97

Quarta-feira
15h30 -Sessão Deliberativa Ordinária do Senado
·
Federal
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Resenha das matérias apreciadas pelo Senado Federal,
de I" a 30 de abril de 1997
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Sessão~

16 4 97

Projetc.. de Res()luçio n• 45. de- 1997, que aulort;:a n (iow:mo do f::>rudo da
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m.ft'a-.eSJrutura mumc1pol da Bahw, no àmbuo de Pl'ograma de lJesenvol111mento Urba-

(Art. 269, II, do Regimento Interno)

r/0 Regl(mui-P,RODHR.
Sesdb: 22 4 97
Pz-o~ d~ R~soluçio n" 46, d~ l997, que autcm:a a RepUblica Fed.:ratrva do
BrtlSI/ a cortctder garantJa O opel'açao de r:rédtto e-xt.:mo no valor em Ienes eqwva!ente
a até tre:ento:'l: milhõt-s de dólareJ nnrle-amr.>ncanns. de prmcrpal. emre o JF.X/M e o
RaJICo NCK.'Jonal de Desenvolwmenm f.'cmrrim"·o e Soc1ai
Sessio: 22 4 97

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS Á SANÇÃO

ne !niCI.!.IIV<l do ?reSidente da ReJJUblica"De IniCiativa d.a (àmara dos Deputados
Totai ......................................................... J
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.mJctatJV!. do P'resJdeme da Republica, que defm•· tu cr~mes de wrrura e du ourr~ prvwlh''tl<.'ltl'>

Sessão: OJ 4

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS,\ \ ..\MARA DOS
DEPUTADOS

n

Projeto dc: Le-i d.a Cim.arll n" 106, dC' 1996 I n" t12! ')". na Casa de ongemJ. que
da Le1 n" r.. JU.f, de I j de tk:embm de IY:'ó, que ,.ft.~p{><t sohn• as
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S~siio:

I O 4 97

Emend:u do Sen:ado ao Projtlo de Lei da Cim;õ~ra n" 59, de- 1994 (n°
3 123/92, na Casa de origem). que dr~piie mbre o prn:o de puhbcaçtlo. pdo St!aelana
Ja Recetla Federal, dos modelot de /)ec/a~açiiodo lmpmtu rü Renda

Sessão: 03 4 97

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS,\ PROMlltGAÇ)\O

Oe 1mC1at1va da Cãmata dos Deputltdr~s
lk lni(IJ!l\a Jn Sfnadn Federal
l·r~oul..

Emenda' do Senado ao Proje-10 dr Lei d.a Câmar:l n~ 1)4, de- 199ó tn°
I 325.195. na Casa de ongem). que ununu uI t'l Út! l'roii!Ç"rlo di! ( 'ui!I~Hr•·-~ t' da mttraç
prowdhlt'ln5
- .. ---Sessão:..J.U_L9_I

4

Projeto de- Rl'soludio n" 10, dr
m/1/Út'\ do ,1·kntnl !cmu, I <III< O

... 8

1'<~5-C'N

que 111>!/lrn ,, l'r,'ml•• I 11 "''' 1 ;m-

Sessiio: )(, .f Q7

Projeto de Resolução n~ 40, de 1997. que <111/lltt:d 11 <;m·ano do l:swJo
de .\'anta <'ararma a l!mrur /.,•Ira~ l·m,m,·(•rr,rt dn f('\OIIrn Jo l:,,f<l•fo d.• .\'unta
('alarma- 1.1·1:'-1< ·. Cllfll\ rt'i 11rW" l<'rlio Je~tmo,ln~ 11•• ~tro Ja prrm.·rra parcel<t
d,z<h~·rJa nwhthar~<l <lu I 1t<1Jn. 1·,•m ll'd "" !'"~'~•'lln "'1111'1/n dt• /'J'JSe~são:

ft't~'/ll/11

(l)ecls.âo tt•rmm:ttt~a)

!'0/lflal<tr op<'ru~úo

n"

,,,.

.1'1,

dt

)I)•J'l,

1 ' ' ' ' ' ' ' " <'th'llltl

I' ttWp!t'll/(1 mt/hl'u.'l ,/,•

IL'Ii<'l

:••e dll/"1.'.'11 otl!q•uM,.,, h·d,r,m•ado
w•

l'lllr•r

<'•/ltiL<J/oldt'l o/

ok , lll<flr!'llfot

</llolllu,

,/,• dll{/lll'\ 1/tllh'•lllll<'rlt<lllf!\ tkl/ltiJ.Idll ,,, /11/0ttiHI//Io Iii<'

t'

um htlluie.1, '•-

t'llf••l <' <tll<fll<lll<l/111/)/ljt'\

,/.o /'lo>/<'(<1 d<'

/l~tj'/i<<l\âo.f,t

Projrco dt !.ri do .SI"n:ul., n"
.:mto (lUC l!.lfllh,•f,•,,•

I~

·I

PrHJrto dr llt"çrrlo l.t'!:lllatho n" t:!, Ur 1'11}" (11° :::•n •>t>. n:t (':im.t.r.l d(•s. De·
ptltado:>). qut: CIJII'OI~t o lt•Oo ,/o .-I< ,,rJo-Vmulro• -'""'" ( ·,,,.p,·r,k,IÍfl t'm , lpfn'II\Út;'>
·1/ft<l\ "'' ( ·, ... ,Jt/<1

~·

''''""'"1-'ltl

!-t'd<'1aftl'tl do Hr.r~d t'

i·.lf~l<l<lt\, ~..t,,h,,,J,

o ( im·,·nm da

t'/1/fl' "t;rH'l.'l'/10 "''

!<.,'f•rr}lhnl :llf:<'lllllitl.

,·m

/'rt·

"-'.•nathu

d,·

C.t.d"~

1'.-uro-

<'•/111{1<tlflt'llf"' .,.

1R .1 tJ"

l'rojrtu de !.ri do Sc11atlu n

ro".

l!Ut'

""/''i,•

1nhn• <11<'<11

de·

ll\1, dt• l'l'!f> ,t,. ,\1>1<'11.1 ,j,,

'•'fl,\J<>f

f''•''<'l'l<ll'lill l't'll.'rtl'!t'lll<' 11/ll<t.l<i• ,,,

bln• ( .1111-

r,·,l,•r ,{,·

'•'f'lt'l</1

ín.lrt'ft·l!ii:li"- - -- (lk..:J-;:i\l(t'lllllf\,"1!\~.11

"Srsdo-:- 18 -1 97
Projf'10 tlr l.c-i do Sen:ulo n" ='='·dr l'lfJó, .!c .!Ull'll.[ dol sl'll:khlf C':Nidtl ~1.11_;·'.do"" .'11 rl.r I <'llt''S ~.f.'. d,• ~~~ ! .' J•N3

J;jnt,'r, <III~ 11ifc'fd !lf'l.ll<l_l:rtl{o
{[)l•..:j~,Í,\ tl'IIIHII.I\1~:1)

fl,.,,,i>J,,,,

H11<'"'" .III<''·

dt~

,.,/1,.,.,, ,.

(Õe..:·~~.-1<1_ !~·~ rlllll!lt~~ 1
St'~~iío:

PrOJt'fn de Ue-c-rt[o l.r!:!<II.IUIIIII·' IIli, th• l'i'lh ru· • .:11 •Ir>, n,, ( .im.trJ J1ls llc''!""''"'" r1•t/o '''' -l<~•nf, -f_lmultn '""'" '' 1·,.,,,,.,,,,a<l/1<" l ·,.,, J•,,, t/1·
, '"dr> f '!'''\"I l"fo'llllr , ,.J,·hltl<l•• •'"//•'" o '''''•'tllfl d.1 /it'J•flh/i,o tnl<'l<flll'll do H1<1>tl
t' u tirH't'l'll•'•'l'' f ,,,i<./.,, l-mofo" .lu .lm,·rr,,,_ <'III tito/llit<t t'lll I 'ti•· 1!11/fr,.rl <k /'J'Ho
Sr~soio'o I l> .J •!1

dr J<:lfJb •k .llll<HI,t

d,• l>orruf:t'll\

<)7

~utao.h>'o). qut:

~9.

oohngotun.:dtf<f..: da"".,""'" ,f.>

f'l<l•<'dtm<'ll(/l> dt•prolt'\<i<><l f,mua tfi.{II<Tfl(ff dn,\· <'llrW>Y d'rtgua, ofltrlllilo d11 ''"''1111\ÚII

HrJt.lrww.\<iol'wril,.llllllll<oi·l!o•rrolll"f"''"

SC5!'.áO:

---

St"ssiO: ! B .t ()1

I" .t 'l7

ProJI'Iu de- H.e-.\uluc:lu

Hra1r/ a

Projeto de Lei do Se-nado n" 122. dr 1995. dc ,u,•ooa dl• ScnaJoc Robcnv Re·
qui.iio, que I!St<rht!lcct• mt'llidal <k prolt!~âo ao~ mr.·n·,,,., J,n,.,/,•tru.:,; ,·ontro f>rHIIC•H
dt.'t'rtmnnm>l'l<l.~ w./ptadn.' I"" m1tro1 J'<ll><'l

Sts.~:lo: 2~ -l

c·m ') ,/,'_

07

.thnitk !•J'JJ
~{'\;;:iu.

I o ·l •!7

que
l'ruJt>IO dr l>rcrrllll.t'!!"l;ltlHl n 1". tk 1'1'1- (li •.:I "(• 11.t ( .uu.u.1
olf''"'''' "lt'l/" ,;, , (, '"'''' '"'"•' ,\,-g/lloUo;•l í, <III< d !{, /,,, l<'llddtl

)'ll!,u.],,..,) qu~·

' <'!I\'OII'IIn<'llf/1 I n'l/1111/11 "'" ,'.,1/dllt'l ,J,•

N,·, "'""

Jt•~

Projeto !..le L{'i do Senado n" ó.J, 1k i')'Jó, tlc .JUI\lll.l do Scn-•Jtor !'.l'V S~l.t,,tlll.l
11 n•mkt dt• e>l<'rrlld,•\' OIIJ'<'f'Jtrlc'<l\ ltll<ll>fJ!i:mll<'' t' ,J,., lmfrU\ ,,,.,.,,!.;1!( r-

rt·~/!'III.J!!t'

lk·

1111 /I,,.

i<'lr•''fl<'>. u·f,·h~tt.!o <'IIII<'" { ;.,1<'111"

. tJkO.:t..'-;,lll I.COlllU,.IIL\•11.

Scss;io: :!') -1'17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Abril 1997

Proj c to de Lt-i do Senado n• 77, de 1996, de autoria da Senadora Erniha

Fc•r:.:.

MATÉRIAS DECLARADAS PREJUDICADAS

dt'fllit.' .~(Jhn• a produ~·1i1J, a utds:açiio e a ,·omerc1alr:ação 110 terrutirw
l>r·md.•nrJ d.• llth~túm..'ra.~ Cjlll/11/['t/' do ,f.,'TIIpo d11.1' dorrifllton·arht.mo~ (CFC)
nanJ.:s,

717

I}Ul'

IU ... ,,~ao tcrmmall\'a)

Sessão; 29

.j

De tmciativa do Set1ado Federal
Total ......................................................... 7

97

Mf::'\':0,,\(;1-:~S

RF.LATIVAS A ESCOUI,\ DE C'Hn··[ DE MISSÕF.S
DIPlOMÁTICAS

Projtto de l.~i do Srn:1do n• 190, d~ 1995, de autona do Senador JUii0 íam·
ptlS que cA:fme 11 c·rmlt• J,• tortura nos NTIWI\ do arr 5°, mo.1·o,\ /!!e XI.!!I, da { 'mnll·
nur,<in l·<'dt•rul, ,, da outra' prrw"Nm:uH
Sessão: 03 4 97

Ue m1Ctat1va d\1 Pres1dente da Repubhca 4
Total .............. ,,., .........•.................•.••....•... 4- __ _

~lrn.~agcm n° 134, de 1996 tn° I OJQ!Ç6, na ony:enl), pela qual o Senhor Prest·
dentl' da Rt>publa:a submete a dehi>eraçào do Senado o nome do Senhor Fernando An·
tilnio dr Oli\'rtra Santos 1-'onloura, Mm1stro de Pnmetra Classe da Carreua di!" Dtplo·
mata p<~~H ~..<(.'r.;~·r a hm~.'111 d..: Emha1xador d0 Brastl JUnto a Rep!lblrca Domtmcana
:-.('~s~io:

•1·1 •!i

n" ~2. dt 1997 (r!" 17197, na Orl:.!em) pela qual o Senh01 Prestdente
da ReruNtca submete a c!ehhcração do Senado o nome do Senhor Josi Marcus Vinit'IUS de Souu. M1mstro de Pnmetra ('lasse do Quadro Permaneme da Carre1ra de D1·
plomata, pJ.ra cumulalt\'amcnre com a função de Embaixador do Bras1l JUnto a R.epubh~a dt> l11n1dad e 1 n!:oa!lo e"<ercer a de Emhat)l.adm do Brastl JUnto a C'omumdade de
[)onun1ca
~C'SSâo: 9 4 97

Projrlo d(' l.ci do S('nado n" !9'9, dt 1995, de autona-do Senador Odacir Soares, que III.W/l/11 o r.lirt•lto Jt" proh·~iicl Jt> ,·ufll,~/1<'.\ r.• Ja outra.~ prowcNIIU<!.\'
Sessão: 10 4 97
Proposta dr Emenda à Constituição n" 4, de 191JS, de autona do $('nadar Ne~
outros senhorc~ Senadores, que a~n'WI!I!fa paragrafa ao art fí] c!.1 ("()n~ft·
mu,cio h·Jaal (adoção de med1das prov!sonas)
Seoss;;io: 23 4 9""1
Suassurn~ e

!\lt"n~.agt"m

Mtn~agem

nu 62, dt 1'~97 (n" l 58.197, na ongem), pela qual o Senhor Pres1denle
cla Repuhl1ca Stlbmete a deliberação do Senado o nome do Senhor Pedro Paulo Pinto
A~~umpçâo. M!nl'itrtl de Prmtl.'tta Classe do Quadro Permanente da Carretra de Dtplomata, rara (umulattvamente com a função dt! Embatxador do Brasil JUnto ao E~ ado de
h>rad, ('Xerccr a de L:mbat.,.ador do B~asil JUnto a Republica de Chipre
s~uiio: •J ~ <17

StSsio: 23 4 97
Proposta d~ Emenda i Constituição n• 20, de 1995, de autona do Senador
Roberto Requtão e outros senhores Senadores, que dQ nova redaçiio ao art. 61 da

( 'mr.wumrão Federal {adoção de med1das proVIsorias)
s~uio:

23 4

n

Proposta d(' Emenda li Constiluiçio n• 65, d~ 1995, de •mciatcva do Senador
·Nabor JUmor e outros senhores Senadores, que a/sem dr•;po~wvos da rousllliltfr'ÕO Fedaal ( adoçào de me<hdas ptOVISOnas)
Sessão: 2:1 4 Q7

M.-n~:l~.-ru n" 63, dr 1991 fn" 159197, na ongern), pela qual o Senhor Pres1deme
da Repubh.:a submete a dt."llberaçã<l do Senado o nome do Senhor Lulz Antônio Jardim
Gagh.ardi Mlnt'itro de Pnme1ra Classe do Quadro Permanente da Cauetra de Drploma·
til p.1r.a ~Ulllulauvament~ com .a funçào d(.' Emba1.~ador do Brasil )Unlo a RepUblica da
furqut.~. exercer a de Emh.atxador d0 Brastl JUnto a Republica do AzerbaiJão
Se~sii.o:

Proposta dt:- Emrnda à Constituição n• li, de 1995, de autona do Senador
l:.pitac1o C'afetetra e outros senhores Senadores, que da nem redaçào ao paraR"afo um,·o do art. 62 da ('onstlfwçdo Federal (adoç.ão d~ medcdas provisórias)

Propo~ta de- Entenda ii. Constituição n" 7, de 1997, de autoria do Senador Pe·
dro S1n10n e outros senhores Senadores, que
o.~ Ams Normatrl'OS Trallsllorro.ç t•m
/'rm'!\r'lrra.\
Sessão: 23 4 97

,,,,.,lf

,\/lh.\!tftii~'Útl ' " Af,•dJrla\

o 4 47
OUTRAS DELIBERAÇÕES

MENSAGENS RELATlVAS A ESCOLHA DE AUTORIDADES

Requerimrnto n• 221, de- 1'997, do Senador Eduardo ~upiicy e oufro.H.ellhores
:senadores, soliCitando;·- nos teimes- iéiui1êntaiS, a Con\1\)(Sçfo do Senhor MiDistJ;o d.e
Estado da Fa2enda para prestar esclarecimentos perante o Prenário desla Casa a respeito
das negnc1ações entre o Banco Bamaindus S A e o Banco Hongkong and Shanga1
Bankmg Corporatron

,'\11'n~;e:tm n" S8, dr 1997 (n" 14.0/Q7, na ongem), de 2<J de Janerro do corrente,
pela qudl (> Senhor Prc~1dente da Repubhca submete a dehberação do Senado a escolha
do Senhor P:mlo D~rrtu Pinhdro para ('XCfCer. em r~:eondução, o cargo de ('onselhel·
rodo Con~Jho Admmrstratti'O de Defesa Econõrmca- CADE
Se~são: I) -1 97

Sessão: 2 4 97
Elrição do Presidente e do Vic~-Presidente do Institulo dr Pr~vidinei.a dos
Con!!:ressist:ts.
Prestdente Senador Edison lobão
Vrce-PresJdente Deputada Simara E!lery

\len~aJ!:em n~ !>8. de 1997 (n" 140/97, na ongem). de 29 de ranecro do corrente,
pela qual o Senhor Pres1dente da República submete deiJbe!ação do Senado a escolha

a

d<) :-:.cntlc•r Arrhur Barrionuco\O Filho para e~ercer o cargo de ConsdheJro do Conselho
Admmtstrahvo de Defesa Económrca - C ADE
Sr~\ão: 15 4 q7

Sessão: 2 4 97

Eltiçâo d:. Corrrgntoria Pltriltmt-nlar para o biinio
Corregedor Senador Romeu T uma

MA TERIA REJEITADA E ENCAMINHADA AO ARQUIVO

P.rtmetrfLÜ>J.r~~Ssnrutru:..B.a..m&Z-....I..~

Ue rnicJauva da Câmara dos Deputados
I
Tolal .................................................._........... l

Segundo Corregedor Substiluto Senador Joel de Ho!landa
Terceiro Corregedor Substituto Senador Lucro Alcântara
s~ssão: 2 4 <;17
Requ~rimento n• 246, de 1997, do Senador Valmir C.ampelo e outros senhores
Senadores. solicitando, nos termos regimentais, que o t~mpo destinado aos oradores do
Exp~d1ente da sessão a real1zar-se no dia 12 de junho do <:ornnte ano seja destinado a
homenagear os 175 anos da Maçonaria no Brastl
Sessio: 8 4 c:l7

Projeto de Le1 da Câmara. n• 36, de !995 (nc 2 734/92, na Casa de origem), que
aat'.R'I!Wa tft<:posllr~·o au art :"'da [el n" ./, 771, dl" I j dt• .setembro de /965, que m.:m.
tur o ttu~·u ( 'rJc.ltgn Florestal
{Art 254 do Rel.!tmento Interno)
Stssão: J4 4 Q7-

MATf:RIA RETIRADA PELO AllTOR
De irm:rativa do Senado Federal
I
Total ................................._......._._.~······ .. -:.-·"' J
Projeto dr Lei do Senado n" 53, de 199~, d<" ~mona dll St.>nador Pedro SmlOn
que chlf•!!..' ,\tlhrt• a \'fl1'Urfdo enfh' a n•mw,,.,.,,1io mullm<t<' maxtmu 1111 Admmr.\tf'a(ci1:
f-,•,J,•ntl
I \n :">7 d,, Ht'k'Hrll'lllo lnt<'flln)
~~·~\:1..-

:--I .J •17

1~711998.

-

Rtqutrimento n• 1.058, de 19'96, do Se11ador Eduardo Suplicy, solicitando nos
te-rmos reg1m~ntars, voto de aplauSC'l ao Senhor Boutros Boutros-Ghah. Secretario-Geral
da'u,ganJJação das Nações L'nidas, pelas imciat1vas promovidas, no curso de sua gestão.
no sentido de garanm a .autodetenninação do Timor Leste e do Povo Maubere

-----srnro:CJ.r'iT·

Rrqucrimrnlo 11" 264, de I')CJ7, do Sc:nador ValmH Campe!o e ouuos

scnhme~

'>\'lktd<'l~'' snhnto111do, 11<1~ krmo"> rq,:11ncnla1\, ~t'Jam pre~taJas as SC!\Utnles homcna·

!.'l'l1' 1'd•1

l;JI\'l'tlll\'ntn dtl t'\·S~·n;Jd<~l

-1-.<"~~i'w:

I" ·l•J1

! tHit'O Rt'tl·mk
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
Reque-rimento n• Z5J, de 1997, do Senador Pedro Simon, solicitando nos ter·

mos regrmentats, ao Tnbunal de Contas da União. a realização de inspeção e auditoria.
de natureza contabd, linanceua. orçamentima, operaciOnal e patnmonial na Caixa Econõmrca Federal, espec!licamente na Gcrencra de Admmistração de Loterias - GELOT,
- bem como na empresa estatal DAT AMEC S A - Srs1emas de Processamento de Dados

Abril 1997

Projetos aprovados e enviados .:i Cimara dos Deputados
• Projetru apncuKios pelo P!enáno..
.. .... J
• Projetas apreciados nas comrssàe."i. em dectsiio termmatrva.
.. 6

9

Mensagens relativas a escolha de Chefes de Missões DiplomâtJcas

Sl!'ssão: IS 4 97

Mensagens relativa a escolha de Aulorldade
Re-querimento n• 217, de 1997, do Senador Francelina Pcreua. solicitando, nos
termos reg~mentats,. a deslgnaç.ão de wna Comissão Temporana Externa de três senhores
Senadores, para representar o Senado no III Encontro Empres.anaJ du Am6ricas e na III
Reunlão de Muustros de Comercio d.1s Américas, evemos que serão reahzados em Belo

Honzonte, de IJ a 17 de maio de 1997
Se:ssio: 15 4 97

MA TERIAS ENVIADAS AO ARQUIVO ............. -........... ~-··-------·- 9

Requerimento n• 241, de 1997, de autoria da Senadora Junia Marise, solicitando, nos. tcnnos reg1mcnt;us, a criação de uma com1ssão temperaria externa,
composta de quatro membros, para o fun especial de acompanhar e representai o
Senado Federal no Fôrum das Améncas, a se realizar cm Belo Honzonte, Minas
Gerais, nos diaS 13 a 16 de ma10 de 1997.

Mateml. reje11ada
Malen;~

reurada pelo autor

Matenas declaradas preJudicadas

Sesdo: IS 4 97

~

Partcer n• 97, de 19!'7, da Comissão de Corrussão de ConStJiwçào, Jusuça e
'C!d'adama, conclumdo pelo mdetenmento da sohcitaçAo constante da Mensagem n° 69,
de 1987 (n• 93/87, na ongem), pela quaJ o Prt'Sldenle da Repubhu. submete a delibera·
~ão do Senado federal o pedido de raulicação de alienação do 1movel "Fazenda Bau de
Pedra", Situado no Mumc1p10 de ('aceres. no Estado de Mato Grosso
Se-ssio: l S 4 97
RNjurrimrnto n• 270, de 1997, do Senador Jose lg.nacio Ferreua e outros senhores Senadores, sohc11ando, nos lermos regimentaiS, a reahzaçlo de Sessão Espe-c1al,
em data a ~er dcfimda. deslmada a homenagear o e..._·Senador Eunco Rezende, falec1do
no d1a 14 de ahnl
St>ss.io: ll:l 4 97
Requerimento n• 243, de 1997, do Senador Abd1a.s Nasctmento, solrcttando,
nos lermos rcg1mentars, qur:: o Senado Federal apresem e voto de congratulações ao Governo de Urudade e Recollcdiação NactonaJ de Angola
Scssio: !6497
Requerimt>nto n• 290, de 1997, do Senador Abdias )\;ascimento e outws Senhores Senadores. solicitando. nos termos regtmentaJs. que o tempo destmado aos oradores
da Hora do Expediente da sessão ordmana do dta l J de maJo do corrente se;a ded1cado
comemoração do lló~ amvecsano de nasctmcnto do escruor bras~JeLro Afonso lienn·
ques de L ma Barreto
Sc-ss.io: 24 4 ()7

a

SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APRECIADAS PELO SENADO FEDERAL
(17 de revt>reiro .. 30 de- abril de 1997)

MATÉRIAS "'PROVADAS ................. --··--':'.. -.. ·-----·····- ............... -··--········ .. •• 52

Projetes aprovados e enVJados a sanção
20

ProJ"'tos aprovados."' ..,nvrados. a pro;tmul!!:ação
()pam;c'ie!J de cridno
•

lkOrÚo.~ frtll!nKJC!O!IOIS.

•

( 'tmCI'\'~Ui!~ Úl!

Rwiw

I!

!I

71'

,.

ProJe!OS aprovados e env1ados a Càma.ra dos Deputados
/11

• Pm}f!tn.f apro'naúo.-; txlo PleiiQJ'W

• Pro;t!lo,ç aprecrado.<; nas cnmr~s. em Jecrsiio rermmattWI
Mensagens re!attvas a escolha de Chefes de Missões Dlplomallcas
~1ensagens

rdat1va a escolha de Autondade

L

\IA TERIAS E!\'VIADAS AO ARQlil\'0 .......................................................... 15

Rtquerimtnto n• 293, de 199'1 do Senador RJ.mez Tehet. soh~JtandCl. nos terree:nnentars. se1am pres1ad.1s as scgumte~ homena~ens pelo falecimento de l·lprdro
R.:rs, Pre~rdenle da Academu Sui-MaiOgW,'>t."n>e de Letra">
m~'"

~en.'io;

:?'/.:! •17

Re~uenmt>nto n• 300, dt' JC)97, Jn Senal.lor Guilherme l'.timetf.t, lot.lilçi!J.IlJo.
no::. rernw> re~rmt'ntar'i. a nHerçao ffil ata de \oiJI~• o.k pe:.ar pela mNtc do Dcput.IÚIJ I e
,J.:r,11 !·JuarÚ(l ~~a~arcuh.r'
Se~~iio:

Matertas reuratlas pelo auto.•r
:O..l,uer1J~

J.:ddradas pre1uJtcadas

.VIatcna Jt'JCrtada

lo ·I •P
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I

SC"ssões Não Deliber::tti..,as_ .......... - ...............-.......... ó

Sessões Deliberati\·as Ordin:írias .......................... 15 __
Scs.~âo Especi:.~l ................ _. _____ ._ .............................-.. 1

--I

-· -·

SI'

>:!•~

'
I

1\l,\T~:HIAS APROVADAS.:.. _......... -.... _....................................................... 26

PrnJt:l~l~

aprov,1dos c l!'nvw..lo"> a
rk trt•drro

Opt•ru~·ilt:\

~ .l<lltdn' flll<'rmr</10/h/1'

pWnHil~ao.;:r"

Ptt."<.ltk•ntt' d.r CClml~~~.~

Vno.:anunha O.:O!Jiõl dos •\\o!MIS

Jo.: f'l,l!ltl'o,

u"~ 17C•'')" 1.' I .~2 •n L' d.l'> r~.·~·
pt'dl\.h lk._I<.ÚL''o Utl llthll·
nal Uk· {'uJtl.l:. da t:m:'Lu. qut.·

:0.Jbt.l

1.11L'III,(l~ J'ub[J~ 1l\

._a[!l.t,.i.l

(lL~,I·

~· I '"'

!
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Total .. ·-·---··········-·-···-·-·-·-·-·-·-..... ··········~··- .. ·• 22

(I" a JOôeabril t.le 1997)
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!.])IUH~f'O'IIU~-\('1 \ ~.\I'FIHU.\ I'U \._

\t.:t~am

! da~

~nh1t.:

;1

li:...:ah.t.;u;ãt'

..:~mia~

n:h.:llln:HS U::t !·:mprC'<.a llalpu Bmacwnal

l'tt''ltkBIL' ,j,, lnlllm.ll
(\IJIIa~ J,1l111:iü

de

C(lii1Un!C:> o

tn do

A\l~U

Jcscnli:mhamcnnu 176.'95 e da

rc~pct:tn:t lkc.:Jsão, c, JUrttamcme c,;,1m o ·\~1so n'' 1·1~:97
cno.:anunhtlll as lll.11L'IIól5 ús
(',mus~~k~ dL' Fhçaltno.;:hl L'
( \mtrok c dL' Rd:to.;o.ks I>\IL·-

rl(lrl"S t:' Dck~a ~ao.:wn:1l. para
examl'. l', l'ltl C.Ópl:l. ú ('onu~
sàtl f\.ltsta Jc Plano~. On;.a111L'III<IS Puhh..:us L' Flst:ah.t.a~ào
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Prcstde!lle da (\,mtssão Encaminha c6p1a de oficio do
Parlaml'lllaJ de Jnquc1 110 Procurador-Gctal da Repúbh- i
do5 Tlltllos Puhhcos
ca, infonnando as ptO\'ldênclas adotadas por aquela insriIUJÇàO com rcfen!ncta oos
Oficws PGR!GAB ll S 67 e
72.

SF/:D2197

719

SGM/II0/97

Dne10r-Gcral

Solicita providCnc1as no senttdo de dctcnmnar que os
(mgmats das alas das scssôcs
plenãrias seJam. após sua
publicação, encammhados :i
Subsecrctana de Arquivo.
para a devida guarda c conservação

SGM/115197

Procurador Regional dos
Dirc:Jtos du Cidadin do
Estado do Ceara

Encaminha cópia da Resoluçào n" 15, de 1994

SG!"I.-1112~/97

D1retora da Subsccretaria de Bthhotcca

Encaminha correspondência
rcceb•da da Biblioteca do
Congresso dos Estados l fmdos acerca de encontros de
mtcrcsse daquela Suhsccrl·ta-

SGM/154197

Diretor-Geral

Encaminha cópia autenticada
dos autos do processo Diversos n" 99, de 1996, bem como
ào Parecer no 161, de 1997,
da Comissão de Constituição.
Justiça e Cidadania. referente
a conflito de Medida Provisória com a Constituição Federal.

0

.<;F/351.197

Preszdcnte do
dos Deputados

Câmara

Encammha oficio do Banco
da Amazônia e avtso do Tribunal de Contas do Uruào
referentes a demonstrações

conlãbeis do Fundo ConstituClonai de Fmanciamento do

Nane, referente ao exercíciO
de 1996, e sobre audztona
sohcJtada pela C'omtssão Pulamentar M1sta de lnquénto
destinada a apurar megularidades da TV Jovem Pan Ltda.,
respectivamente

Prestdente da ('omissão Encaminha cópia de oficio do

SFt352197

de f1scal1zação e Controle

Banco da Amazôma contendo

as demonstrações contábeis
do Fundo ConstituciOnal de
Fmanciamento do t--;one, referente ao exc:rdcio de: 1996

M1msrro da Saúde

SF/379197

'
SF/380197

SF/381/97

Presidente da
dos Deputados

Càmara

Presidente do Tribunal
de Contas da Umão

Encaminha o Relatório Finalda Comissão Temporãna destinada a acompanhar os atas.
fatos e cucunstãnc1as que envolvem a rragt!d1a da Chmca
Santa Genoveva
Encaminha o Relatôno Finalda Com1ssão Temporána dcstmada a acompanhar os atos.
fatos e circunstâncias que envolvem a tragédia da C!inica
Santa Genoveva
Encaminha o Relatório Finalda Comtssão Temponlna destmada a acompanhar os ates,
fatos e Clrcunstãnctas que envolvem a tragêd1a da Climca
Santa Genoveva

SF/387197

Pres1dente do Tnbunal
de Contas da Uruão

SF/388197

Presidente da Com1ssão Encaminha cópia da Decisão
de F1scahzação e Con- 0° 182/97. expediente anexatrole
do ao Projeto de Decreto Legislativo n° 114/96

SF/389 a 415/97

Governadores dos Esta- Encaminha o Relatório Finaldos e do Dlstnto Federal da Comissão Temporiria destinada a acompanhar os aios,
fatos e circunslã.ncias que envolvem a tragêcha da Climca
Santa Oenoveva.

SF/416 a 442/97

Pres1dentes das Assem·
blé1as Legislativas dos
Es1ados

Encaminha parecer da ComiSsão de Constauição, Just1ç.a e
Cidadania sobre o Processo
Diversos D0 99196.

Encaminha o Relatóno Finalda Comissão Temporária destmada a acompanhar os ates,
fatos e circunstâncias que envolvem a rragCd1a da Climca
Santa Genoveva

LISTA N" 02
_DE 30 DE ABRIL DE 1997
Correspondências recebidas e respondidas pelo Senhor Presidente do
-~âó

Feaerar-

D!versos·
- do Doulor Sebastião da Stlva Barre10- São Paulo - SP, solicnando a votação em
prn.zo previamenle definido do Projeto de Código Civil (PLC 118/84),
- da Senhora Maura. Adriana Singnst - Jndaiatuba - SP, solicitando cópta do projeto de
lei que n=gulamenta .t.s falCnc1as;
~áei"açiO-Brasileíili.·-aeÀssoclãÇõc""""S""dCEngeMeiros -:-RiC>âe-Janeir~.

sohcitando a rejeição dos seguintes Projetas : PL 5.390-A/90 e PL 2.200/96;
-da Prefeitura Mumcipal de Sonora- MS, parabenizando o Senhor Presidente por sua

posse no Congresso e referente a Reforma Administrativa.
. da Câmara Mtmicipal de Pederneiras- SP, enviando moção de apoio à emenda
constitucional da Deputada Federal Na1r Xavier Lobo, que estabelece a maioridade
penal aos 16 anos,
=:da Federação Nacional dos Empregados Vendedores e VJajantcs do Comércio,
Propagandista Vendedores e Vendedores de Produtos FarmacCuncos- Rio de Janeiro
- RJ, marufestaçio contraria ao PLC no 93196, que dispõe sobre contrato de trabalho
por tempo de detenninado;
• da Senhora Maria Emília F. Costa - Rio de Janeiro - RJ. expressando sua
preocupação na possibilidade de não ser mannda a paridade entre ati vos e inativos;
-----do Senhor Jorge Moreira Julião- BelCm- PA, manifestando sua contrariedade
na pnvatizaç.ão da Companhia Vale do Rio Doce c da Petrobrás,
-da Associação de Distribuidores e Atacadistas Catarinenses- ltajal - SC, contrária i
aprovaçã.o do proJetO que pretende diminuir a jornada de rrabalho sem alterar os
salários;
- da Ordem dos Advogados do Brasil • Brasília - DF, solicitando a agilizaçio no
trimile do PDS no 40/96, que susta os Decretos n°s 1.498 e 1.499, de 24 de maio de
1995, que n=avalia as an1sttas concedidas pda Le1 n" R.87S de II de maio de 1994;
- da Assembléia Legislativa do Estado de Mmas Gera1s - Belo Houzontc - MG.
manifestando-se sobre a lcnt1dão no processo de votação da l.e1 de lmp1cn:;a,
• do Instituto d.)~ Advogados Brasileuos - Rm de Janeuo . RJ, cnmuuH:andu a
lnd1caçãn nv 71.19!J, ~nh1e o 1'1 n" J 94:1/H<J. tju~· d:l mna n•d;u;flll ao ;nl -'"'1, da
CLT e a Indicação n" 77/96, PL no I 761, de 1996, que: altera o art. 106 da Let no
·4. 737, de !5 de julho de 1%5, que institui o Código Eleitoral;
- da ('àmara Mumc1pal de Fa)(inal • PR. mamfestação contnina à proposta do
Governo Federal de: emenda ã \onst1tmção. a qual impede a plormg.ação do Fundo
Social de Emergênc1a;
-do Senhor Juan Miguel Hiremans • Brasil1a- DF. cnV1ando condo!Cnc1as pelo
falecimento do Senador Darcy R1bcJro,
- do Governador do Estado do Mato Grosso do Sul · MS, acusando rc~;cblmt!nto dos
Oficies n°s 1.720 e 1.728 do Senado Federal. comumcando a promulgação da
- Resolução n"s 92 c 107/96~
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• da Cãmarn Municipal de Saratmi • SP, envh.ndo condolênc!as à esta Casa e aos
familiares do Senador Darcy Ribeiro, pelo seu fa!ecunento,
• da Senhora Mana Margarida 8. da Silva - Rlo de Jane1ro • RJ, contrána â
modificação do art. 40 da Constitmção Federal;
-do Govc:mador do Estado de Minas Gerais - MG, acusando o recebimento do OfiCio
n" 1.775, comunicando a promulgação da Resolução n" 99/96;
-do Governador do Estado do Tocantins - TO, agradecendo a presnmosa atenção
do Senado em comunicar a promulgação da Resoluçllo n" 96/96,
-do Senhor João Batista de Mello Paula Lima- Guarulhos- SP, manifestando-se
contrariamente em relação_às_r_ef_onnasJudic:tinas,

- da Assembléia:• Lcgislat1va do

Estado

de

Minas Gerais - MG, ermando

pronunciamento do Ot-putado Estadual Roberto Amaral por ocas1ão do falecrmento
do Senador Darcy Ribe1ro;
- do Senhor Mircio Carlos de Moraes. - Belo Honzonte • MG, apelo em favor da
aprovaç.llo urgente do proJeto que regulamenta os cassinos,
-~o Senhor Luc1ano Dungan_Nasc•mento · Jabot1caba! • SP. s.ohc1tando agzhzar
a
apuração da CPI dos Precatónos;
-do Senhor S~ler Rosas. Machado · Rio de Janc1ro- RJ. contrário â pnvallzação
da Companhia Vale do Rio Doce,
- da Câmara Mumc1pal de lb1raporã • PR. contr:lna a aprovação do prOJeto que
"dispõe sobre a legalização da wttào entre pessoas do mesmo sexo"'.
-da Cà.mara Munic1pal de Monte Alto· SP, favor:lvel à aprov<~çào do Projeto de Le1
0° I 151/95, de autona da Deputada Federal Mana Suphcy. que d1~c1plma a umào
ccVll entre pessoas do mesmo sexo,
- do Senhor Geraldo Machado Costa - R.Jo de Janeul) - RJ, cumpnmenrando o
Senhor Presidente do Senado Federal por sua capactdade de comando. serenu:lade e
orgamzaçâo na ('PJ dos f'recatónos,
-da Câmara Mum~1pal de Batat:us • SP, favorável ao PrOJCIO de le1 n° I 873191, que
d1spõc sobre a prevenção. o tratamento, a liscailzao;ão, o controle e a repressão do
trafico tllc1to e do uso mdeVldo de entorpecentes c drogas afln~. c dà outra~
provtde-llCI:l.S;
__
__
-do Smd1cato do~ OJontologastas no l:~tado do l eara · h.lJlak.'a · t'L. l:llllflano a~
\'CIO preMdencJal ao art :2d do Pro;elo de Lc1 da ('ãm;na no 581%, tJlLC_ d1spQ_e__19_Q_ze_~
JOrnada dC' trabalho de mediCo. med11:0 de saudc pulllica. m(:Üli:O do trabalhu 1
med1co vetennano. Ja admm1s1raçiio pubhca federal d1reta. das autarquias c da~
fumlações pl!bhca~ federazs, e da uutras. provtdêncJas.
• da Assemhlcca I C).!ISiall\.<l. ~k .'liitl Paulo . sr. solcot;md.l lJU!.' \1.'1•' m:mudn na
Constltun;à<.lll.•dt:JJI o mt l ii,Jch::cnre a J)c!cn-.<~ltJ l'uhiJca.
. d,, Con'\clhl) RC"!!Jnnal d1.' lC'O:llll.\1\ cm Radwln~~1a da~· K~.·~J,u> ·'..;i,, Paul"· SI'
C<.JntrÚJO a apw\a\iill d,, Pl<.IJI.'IP de l.c1 dtJ ~eu.tdtJ n' .:! õ) 'lf>, tjtJc ÜI'>Jl<lt' "'ba· ,,
reg.tstro nas t:!llltladcs ft.,,ahladoJ:t~ do C\CII.tCIO de pwt"J)~tH.:~.
• da AsscmOit'l3 I e-gt~latt"a Útl btadu de Pcrnambt~o.:o · Re~cfe · I'!. ~olc~ctando :1
regulamentação d.J mctSll 76 do an s~ Ja Con~mu~o,::itl I cdcral. ~àu gratmtu~ pa1.1 o~
rC"conhecJdamC"nlc pnbres. na lonna da Lei
o rcgt~U<.I 0.:1\"d d1.• nasccmcJl!O o.: a
ccrt1dào de óbHo e
- da Prefeitura Mumc1pal d~· .-\S~t~ • SP. M•hcclaml.l a !l'dU!,:à>J Jv~ p1a2'o~ dt:
apreciação da Let Or~amcntana d.1 I !mão, tendo cm \1sta qut· llS _atrasos na
aprectaçào dt·~~a peça llrçamcn1.1Jta, tran·m ~nnscqucnna~ rmuttl sena~ para ns
nmnJC'lpms e t\<, e~t.1dOS

• J;l ~cnhor ;\m!dcl l~!i!O: l'c·lc'llil · .\llo.:ti;t~ • \I~J.
. J,l Senhor 1\"a~1 de 1 >lcvccc.t Arau10 · Bom J>c~padt<l - ,\li I.
. tl:ll'rdcttma ~hnH~tpal de t':mnn do R10 t 'Iam- MV.
. da AssocJaÇà<l do~ 1\!tmiCtplm Jo I a~o de l-uma~· ,\l!cnas · 1\H.J.
• árl ASSOCHI!,:.ltl t Olll~letal C lnJu~!llal de lhl!ll Uc~pad1<.> · \l\,J

l\.1amf'e~taçõcs fa.,.oraveiS ao PU.' J 10/')4 que ~('unc~:dc adlC\\,Jnal de pen~u~~~">1d.1dc
al)S cane-aroõ. altt•r:md(l o an 1<11. da t 'ono;ohdaçào da~ l.cts do -1 rabalito)
. do SmdJcato dt\~ rrabalhadorC'S. na 1-.mprcsa de { 'llrtCII\~ c 1o.:ICf!UillS c !:>nllli31C_~ d<l
1\matonas c R..:uacma • Ama.tonJ.~ ·A~!.
-da Câmara Mumopal de Poã ·sr.
. do Senhor lsa1as Ah•es de Carvalhll · Re.:.11"c ·PI·..
. ,j<J Senh.nr h·antldo Dta~ Jc l.tma · Rco.~k • !•!·..
. ''" ~c!I!Hll \laJnl'; A R 1k I una- Rcc1t"c- 1'1 .
·do Smdtcatn tlll<; lr;~balhadoH'~ d;~ Lmpre\,1 llra~lkH,l dt· I ont·w~.: lclq:r:1lP~ <'
...;m11l:lt~·~

<1.1 ( ;,:.ndc ~:1,, l':uJI•l · ;o.. I\. I! (.I · ~I'.

-do~

carteHos de Jpaunga • MV.
. da C"àmara Mumcípal de Ferra.z de Vasconcelos· SP

Mamf~:s1açõcs

con!Tanas a Rdomta l'revadencsana

• do Senhor AntoniO Ah·arenga ·R to de Janeuo • RJ.
• do Senhor Orlando lcan · Borucatu • S P,
• da Senhora Manse Lorcncc- Cunuba- PR.
• do Senhor Jost Ribeiro da S•lva- Rto de Jan~·•ro- RJ,
- da Senhora Ua Augusta Casrro- Rlt) de Janeiro- RJ,
• da Sc11hor Paulo 1\!uCelleckt- Santa Mana- RS,
-da f"ãmara Muntc1pal de ltabcrã · SP,
-do Senhor N1lton ~~ Lyra- !cara1 • Nctcr61- RJ;
-do Senhor Carlos Miranda de Mesqmta ·Rio de Janecro • RJ,
-da Associação BenefiCiente dos Atl\IOS e lnaii\IOS c PenSIOniStas de Jom\lllle. se'
• da Câmara Muntc1pal do R10 GranJe .do Sul - RS,
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-da Càman Municipal de Carapicuiba- SP;
-da Cãmara Municipal de Espiri_to Santo do Pinhal- SP;
-da Câmara de Vereadores de Palmeira das Missões- RS;
-da Càmara Munic•pal de Vereadores de São Francisco de Assis. RS;
;·da Câmara Municipal da Estância Turistica de Igaraçu do Tietê- SP;
-do Senhor Antonio Carlos Leio- Botucatu- SP.
-do Senhor Josias Marccndes- Luz· SP;
-do Senhor luiz Carlos de Azevedo Correa- Rio de Janeiro- RJ e
-do Senhor Carlos Dei Prete Bruno - Rio de Janeiro- RJ
·do Senhor Augusto Cordeiro- BeiCm- PA;
-do Senhor Paulo Roberto Almeida Monteiro- São Paulo- SP,
-do Senhor Cassio Fernando Capanelli- Ribeirão Preto- SP;
-do Se~or_ Rena~ Rodrigues- Piunhi ~_MG;
- do Senhor Mayrink da Silva- Gõuveía- MG;
-da Senhora Maria Lisboa- Rio de Janeiro- RJ;
-da Umão dos Previdenciários do Brasil- Rio de Janeiro- RJ;
·do Senhor Franci~co Klujsza- Rio de Janeiro- RJ;
-do Senhor Júho Damasceno da Silva · Porto Alegre- RS,
-do Sindicato dos Executivos Pú.bhcos c Direlores do Estado de São Paulo- SP;
- da Umão Nacional dos Auditores Fiscais do Tesouro Nac10nal • Belo Horizonle ·

MG:
-da Federação do~ Empregados no Comércio do Estado de São Paulo· SP,
-do Senhor Sebas.liào Ferre-1ra Fonseca- Governador Valadares • MG;
-da Câmara Municipal de Campo Mourão. PR,
·da Cãmara Mumctpal de Palmetra das Mtssões- RS e
-do Doutor Ewald de Oh\lelra ferrctra • Uberaba - MG
Mamfestaçõcs contn!rías ao IPMF
· da f"ãm:~ra Muncc1pal de Gra_1alt • MA
- t!a C:imara :\fum~•ral de Santa Cru? da~ Palmcuas. SI',
· da C:imara ,'\.Jum~tpal de Pmhats · PR
\foifilfC:;T~óCITonfl.111a

an !Uiili,) ,lc-E\f.illih..açao

hs~:a~

·-da Cãmar_a_l\.tunJctpal Ac Jl)1a · RS,
-da Cãmara Mumc1pal de Quarai • RS.
·da Câmara l\luntc1pal de Ciuazba ·RS.
- J:~ C:im:1m \fumcrpal de \'ale do SCll ·RS t"
·da Câ111:ua 1\lumo.:cpal J1.· :-:.anla ( 'm.r di! Lspl·rança · SI'
\lantfl·~ta~t>es

favNaveJo a Refclf!na Awana

·da Câmara 1\.luntclpal de São Caetano do Sul· SP.
• da (":imara Mumc1pal Jt" l\1axunchaltO dc Ahnc!da- RS
·da C:im:.ra \lu!HC1p.l1 de• (icltllltl \'az~;:~o;. -RS

t"

\laJHfc,ta.,:t'•o.:~

t<lllt"l.ut.l :ltl I' L n~ ~ 1·1:! 'lú, que (dt"Jl(lc :-.tlhte a P•lli11~a l.'m'Jgdt~;t
nao,,n;JI. a'> atnllhtd~s rda1was ao monopúh<J do pi.'trúlc~l. msmm o t:(lll~clh,J
n:lca>n:il Jc pollllc.l l'fll'rgcllca c .1 agt:n~Ja nao.;ltlnJ.I Jo pclmlt'•l c da <.mira'
prt>VIdl'fl(l:\S)

Prefeitura 1\!umo.:cpal de rorctUncu!a- R.J,
Pn:feuura Munn:1pal de ltaocara- RJ .
Prcli.:llural\lumccpal dL' Mcraccma · RJ .
Câmara l\.lumc1pal de Campos dos Goytaca?cs.- RJ,
. da Cãmara Mumctpal de S:io ]Cl.'io da narra- RJ c
. da PJc!i.:mnâ \lumq(ial dt: •\pcribt · _RJ
• Ja
• da
. da
• t.la

r>.!.mtfo.: ... ta,·,"ks

fóiHlfa~·ca>

;~o

!'!C ::;.1,:!-''l5.

rtahalh:td•'r~"i tk .t~til'\ t!n~ l'!llprc,as

qu~·

{tlt~p\n:

:><lhlt: a

aqu1.~1ção,

a s~n·m desc-stalintdaq

. cl.t ( :un.tt.l !\hi!11<.1p:tl do.: ~:h1 )t>w •h' Rt•' l'altl>> ·SI'.
· d.tl .una1:'1 1\ht!il<.IJl:il do.: lup;l- ;-..]•.
• d.t l ·amara .\hu11~11'al do.: l1.1p111 · Sl' .
. d.t ('.imara 11.1umopa1 de lut1 1\nh>mo · Sl',

. da Câmara
-da ('ãmara
-da f'ãm;~Ja
. clª Câmara

MUOIC!pal de (ju;uallngucta. sr,
Muntc!pal de PromiSSão- Sr,
Mum~1pa! dt· Caetano do Sul- SP c
Mumc1pa! d,· Jun~1a1 · ~-~-

1\·landcs.\dÇOes cmtlraua a l'nvatmt~ào da Compamha \'~k de) Ku1 llllCC
-da Scnhma W:!ll.tna Machado- RIO de Janctro- RJ,
. do Senhor Nestm Pculen · Pono Alegre- RS,
__,_da Câmara Mum<.:1pal dt• !nhumas. • GO .
. do St•nhor Jose Franctsco lJrumont ReiS· R10 de Janetw • RJ .
-da Assembleia Lcg1~lat1va do EStado do Espirita Sanlo- ES .
-da Cãmara Mun1c1pal de lpatinga- MG .
. da Cãmara Municipal de Novo Hamburgo· RS c
-da Càmani Municipal de AbaCte • -M.~

Ma"iilTcsiaÇ.JeS Tã:~OriíVCIS ãreelc-!ÇãO
-do Senhor Antonio Fem:ua da Costa- Belo Horizonte MG;
·da Cãmara Mumc1pal de Encan1ado- RS e
• da .'\ssc:mblCia Legislativa do Eslado de Pernambuco· PE

por

